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Kjeveortopeditilbud i Lofoten
Sammendrag
Lofoten har ikke lenger et stedlig tilbud om kjeveortoped. Alle som trenger behandling er henvist til Bodø. Det
medfører lang reisetid for behandling og kontroller for barn fra alle Lofotkommunene. Nordland
fylkeskommune er ansvarlig for den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland. I denne saken foreslås å sende
en uttalelse til Nordland fylkeskommune hvor Lofotrådet ber om at det etableres et fast kjeveortopeditilbud i
Lofoten og at barn i regionen som uansett må til Bodø for behandling, får dekket flyreise begge veier på grunn
av lang reisevei og tidvis ustabilt vær.

Saksopplysninger:
Arbeidsutvalget drøftet manglende tilbud om kjeveortopedisk behandling i Lofoten, i sitt møte 15.2.19: Remi
Solberg innledet, med bakgrunn i interpellasjon fremmet i Vestvågøy kommunestyre. Bakgrunnen er at det ikke
lenger tilbys kjeveortopedi i Lofoten. All behandling skjer i Bodø. Pr. år gjennomføres det 700 behandling av
pasienter bosatt i Lofoten. Lang reise og tidvis værutsatt reisevei, gjør at utforholdsmessig mye tid går med til
hver behandling, både for barnet og pårørende. For Værøy og Røst vil mulighet for fly eller helikoptertransport
begge veier kunne lette forholdene noe.
Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak i AU-sak 9/19 D:
Arbeidsutvalget ønsker stedlig tilbud innen kjeveortopedi i Lofoten og fornuftig reiserute med raskeste
transportmiddel til nærmeste behandler.

Forslag til vedtak
Lofotrådet vedtar følgende uttalelse for oversendelse til Nordland fylkeskommune:
Barn og unge i Lofoten må med dagens ordning reise til Bodø for å få kjeveortopedisk hjelp og oppfølging.
Mange trenger reisefølge.
I 2018 var det 1700 utreisende pasienter til kjeveortopedisk behandling fra Lofoten og 600 ledsagere. Det betyr
at 1700 skoledager og 600 arbeidsdager går tapt i løpet av et år. Belastningen ved at barn mister mange
skoledager i løpet av et år og kostnaden ved at foreldre mister mange fulle dager på jobb blir overhodet ikke
vektlagt. Lofotrådet stiller seg undrende til om dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Med dagens løsning er det fly en vei dersom en har følge, og Hurtigrute, hurtigbåt eller ferge den andre veien.
Med denne reiseruta, lar det seg ikke gjøre å jobbe og være på skole halve dagen. Kjeveortopedisk behandling
er dyrt i utgangspunktet for mange familier, og ekstrakostnader med å dekke fly den ene veien, blir for dyrt for
mange. Det at en må reise hjemmefra tidlig om morgenen og komme sent hjem og bruke 12 – 14 timer for en
konsultasjon hos kjeveortopeden som tar alt fra 5 til 20/30 min, burde virkelig ikke være nødvendig. Det
forekommer også at barn og foreldre blir værfaste i Bodø slik at turen tar enda lengre tid. Det mest ekstreme vi
har hørt om er et tilfelle nå i januar hvor et kort besøk hos kjeveortopeden resulterte i 3 døgn på reise. Med
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dagens kommunikasjoner, vil behandling i Bodø fortsatt være beste alternativ for barn fra Røst og Værøy.
Utfordringene med lang reisevei og tidvis ustabilt vær er imidlertid de samme. En lang fergetur midtvinters på 4
– 8 timer etter en kontroll i Bodø, er både slitsomt og utfordrende både for voksne og barn.
I 2018 utgjorde reiseutgiftene til dette formålet grovt regnet ca 5 millioner kroner. Etter hva vi har forstått
belastes reiseutgiftene behandlingsposten, og det har vært en betydelig økning i kostnadene de senere årene.
En reduksjon av reisekostnadene vil dermed gi mer penger til tannbehandling. Lofotrådet mener dette bør
være en løsning alle parter vil være bedre tjent med.
Lofotrådet ber Nordland fylkeskommune etablere kjeveortopedisk klinikk i Lofoten. Inntil det er etablert en fast
kjeveortoped i Lofoten kan det etableres en midlertidig ordning hvor kjeveortoped kommer til Lofoten noen
dager i måneden i stedet for at barn og unge må reise til Bodø. På grunn av lang reisevei og tidvis ustabilt vær,
må barn som uansett må til Bodø for behandling, få mulighet til flyreise begge veier.
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