Barn - medisinske innleggelser
Omgangssyke

Virusinfeksjoner i mage-tarmsystemet med oppkast, diare og magesmerter er en viktig årsak til
sykehusinnleggelser av barn. Tilstanden er mye hyppigere om vinteren enn om sommeren og dette bidrar
vesentlig til den store sesongvariasjonen i innleggelser på norske barneavdelinger. Det er mange ulike virus som
gir opphav til det samme symptombildet. Adeno-, Noro- og Rotavirus er blant de vanligste. Det finnes ingen
virksom behandling mot disse virusene, men dersom barnet ikke klarer å ta til seg væske vil det være behov for
væskebehandling enten via sonde til magen eller intravenøst. Vaksine mot Rotavirus ble innført i 2014 med
begrunnelse at det ville redusere omfanget av denne typen infeksjoner og innleggelser i sykehus.

Pasientutvalg og definisjoner

Kommentarer

Omgangssyke er definert ved hoved- eller bidiagnose (ICD-10) i
kategoriblokkene A08-09 eller R10-11.

Boområde Innlandet har mer enn dobbelt så høy forbruksrate som
boområde Vestre Viken. Mellom 77 % og 96 % av pasientene i denne
diagnosekategorien innlegges som ø-hjelp.

Utvalget består av innleggelser for omgangssyke av minst ett døgns
varighet for barn i somatisk spesialisthelsetjeneste.

Pasientutvalget utgjør omtrent 11 % av alle innleggelser med
medisinsk tilstander for barn i norske sykehus.

Det er ingen tydelig forskjell i antall innleggelser pr. pasient
(kontaktfrekvens) mellom boområder med høy og lav forbruksrate,
det er antall pasienter som legges inn med disse diagnosene som
varierer.

Omgangssyke, innleggelser, aldersjusterte forbruksrater pr. 100 000 barn 0-16
år, pr. boområde, pr. år og gj.snitt 2011-2014

Omgangssyke, innleggelser, aldersjusterte pasientrater pr. 100 000 barn 0-16
år, pr. boområde, pr. år og gj.snitt 2011-2014. Gj.snittlig antall innleggelser
pr. pasient (kontaktfrekvens) og liggedøgnsrate

Man ser en tendens til fallende innleggelsesrater fra 2011 til 2014.
Det er ingen kjente forskjeller i sykelighet eller rammevilkår som kan
forklare variasjonen mellom boområdene. Det synes å være en trend
i retning av lavere forbruksrater for omgangssyke i perioden. Det er
likevel grunn til å spørre om det foreligger uønsket variasjon mellom
boområdene.

Omgangssyke, innleggelser, hastegrad, aldersjusterte forbruksrater pr. 100
000 barn 0-16 år, pr. boområde, gj.snitt 2011-2014
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