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Orientering om driften ved laboratoriet Nordlandssykehuset Vesterålen 
 

 
 
 

Innstilling til konsensus:   
Strategisk samarbeidsutvalg tar saken til orientering.  

Bakgrunn: 
Tilgangen på ulike helseprofesjoner knyttet til drift i diagnostisk klinikk i Nordlandssykehuset har hatt 
en negativ utvikling gjennom pandemien, spesielt i laboratoriet ved Nordlandssykehuset Vesterålen. 
Flere av bioingeniørene var hadde ikke lokal tilhørighet til Vesteråls-regionen, og da arbeidsmarkedet 
åpnet seg som følge av økte behov under pandemien valgte mange av våre bioingeniører å flytte på 
seg. 
 
Åpningen av arbeidsmarkedet kom som et resultat av en generell mangel på bioingeniører i Norge. 
Mangelen på bioingeniører fører til at det er svært utfordrende å rekruttere nye, til ledige stillinger. At 
vi i Vesterålen også konkurrerer med det private arbeidsmarkedet om de samme fagressursene 
vanskeliggjør rekrutteringen ytterligere. 
 
I november førte mangelen på personell til at vi ikke klarte å opprettholde en normal driftsituasjon. Vi 
måtte derfor redusere tilbudet ved laboratoriet i Vesterålen på natt. Samtidig som vi fikk en ytterligere 
utfordring knyttet til blodberedskapen ved sykehuset. Dette fikk konsekvenser for diagnostikk og 
behandling i Nordlandssykehuset Vesterålen, blant annet ved at fødetilbudet ble redusert (fra 
fødeavdeling til fødestue) i en kortere periode. Likevel har Nordlandssykehuset opprettholdt både sin 
akuttmedisinske- og kirurgiske beredskap gjennom hele perioden. 
 
Det har over tid vært iverksatt mange tiltak for å forebygge denne situasjonen, og nå for å avhjelpe den 
akutte situasjonen. Vi erfarer nå at flere av tiltakene har effekt, og at interessen for å vikariere ved 
sykehuset i Vesterålen har økt. Dette har ført til at vi nå kan gjenoppta aktiv nattevakt ved laboratoriet 
i Vesterålen og dermed er tilbake i en normal driftssituasjon. 
 
Det har ikke på noe tidspunkt vært en forventing om at kommunene skal endre praksis eller måten de 
forholder seg til Nordlandssykehuset. Informasjon om den sårbare situasjonen i laboratoriet har vært 
løpende kommunisert i Nordlandssykehuset og til våre samarbeidspartnere.  
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