Barn - medisinsk poliklinikk/dag
Hjertemedisin

Omlag 1 % av alle barn fødes med en hjertefeil. Hos 40-50 % av barna blir feilen borte av seg selv uten medisinsk
behandling. Cirka 1/3 må opereres og en andel av disse igjen har komplekse hjertefeil med en anatomi som
avviker sterkt fra det normale. Fagområdet omfatter også barn som utvikler hjerterytmeforstyrrelser samt sjeldne
sykdommer i hjertemuskelen. I tillegg henvises barn for å få avklart bilyder på hjertet. Bilyd på hjertet oppdages
ofte tilfeldig ved undersøkelse hos barn uten andre symptomer på hjertesykdom.

Pasientutvalg og definisjoner

Utvalget består av hjertemedisinske konsultasjoner (poliklinikk/dag)
for barn i somatisk spesialisthelsetjeneste, inkludert private
avtalespesialister. Hjertemedisin er definert ved hoved- eller
bidiagnose (ICD-10) i kategoriblokkene I20-52, Q20-28 eller R01.

Ca. 3 800 av konsultasjonene gjelder barn med bilyd på hjertet som
ikke får påvist noen hjertesykdom. Dette betyr at hele 24 % av alle
hjertemedisinske konsultasjoner er ultralydundersøkelser av hjertet,
kun på basis av en tilfeldig oppdaget bilyd. Det at de fleste bare
undersøkes en gang med denne diagnosen, innebærer at det er en
betydelig andel av den norske barnepopulasjonen som utsettes for en
unødvendig undersøkelse.
Forbruksraten i boområde Førde er 2,2 ganger høyere enn raten for
boområde Vestre Viken. Pasientraten for boområde Møre og
Romsdal er 1,8 ganger høyere enn boområde UNN.
Kontaktfrekvensen varier fra boområde Vestre Viken (1,37) til
boområde Førde (1,88). Denne kontrasten tilsvarer 510 flere
konsultasjoner pr. 1 000 pasienter behandlet.
Barnehjerteseksjonen ved OUS står i en særstilling nasjonalt med et
stort fagmiljø og koordinerings- og landsfunksjon for barn med
komplekse medfødte hjertefeil. Det kan derfor være relevant å se
forbruksrater for de ulike boområdene i forhold til raten for
boområde OUS. Barnehjerteleger undersøker hjertet med ultralyd.
Dette er en teknisk undersøkelse som krever erfaring. Varierende
erfaring og pasientvolum hos hjerteleger i andre boområder kan
forklare noe av variasjonen. Det er ingen holdepunkter for varierende
sykelighet mellom boområdene.

Hjertemedisin, poliklinikk/dagbehandling, aldersjusterte forbruksrater pr.
100 000 barn 0-16 år, pr. boområde, pr. år og gj.snitt 2011-2014

Hjertemedisin, poliklinikk/dagbehandling, aldersjusterte pasientrater pr. 100
000 barn 0-16 år, pr. boområde, pr. år og gj.snitt 2011-2014. Gj.snittlig antall
konsultasjoner pr. pasient (kontaktfrekvens) og antall pasienter
Hjertemedisin, poliklinikk/dagbehandling, offentlig og privat, aldersjusterte
forbruksrater pr. 100 000 barn 0-16 år, pr. boområde, gj.snitt 2011-2014

Kommentarer

Det er nesten 16 000 hjertemedisinske konsultasjoner årlig for ca. 10
000 pasienter. Dette utgjør 3 % av alle medisinske konsultasjoner, og
4,5 % av alle barn som sees i medisinske poliklinikker.

Det er relativt stor variasjon i forbruksrater for polikliniske
konsultasjoner i barnehjertemedisin. Det bør innledes en faglig
diskusjon både blant primærleger og barneleger om hvorvidt
ultralydundersøkelse for å avklare bilyder hos ellers friske og
symptomfrie barn er en påkrevd undersøkelse.
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