Barn - poliklinikk/dag
Spesialisthelsetjenesten

De fleste tilstander hos barn med behov for vurdering i spesialisthelsetjenesten, både kirurgiske og medisinske,
kan behandles ved konsultasjoner i poliklinikk eller som dagbehandling. Astma, innsetting av øredren, behandling
av barn med kroniske tarmlidelser og cellegiftbehandling ved kreft er eksempler på tilstander som oftest
behandles ved poliklinikk eller som dagbehandling. I tillegg kommer andre tilstander der primærleger ser behov
for vurdering i spesialisthelsetjenesten.

Pasientutvalg og definisjoner

Utvalget består av alle polikliniske konsultasjoner og dagbehandlinger
(under ett døgns varighet) for barn i somatisk spesialisthelsetjeneste,
inkludert private avtalespesialister.

Kommentarer

Årlig har omlag 320 000 barn tilsammen 800 000 poliklinikk- og
dagbehandlingskonsultasjoner. 52 000 av disse barna har
konsultasjoner i både medisinske og kirurgiske poliklinikker. Forbruksog pasientratene er omlag 40 % høyere i boområdene Sørlandet
(konsultasjoner) og Bergen (pasienter) enn i boområde Stavanger
(laveste rater).
I boområdene Førde og Møre og Romsdal foregår 5 % av disse
konsultasjonene hos spesialister med offentlig driftsavtale.
Tilsvarende andel for boområdene Akershus og Østfold er 35 %.
Tretti prosent av alle norske barn har årlig en eller flere
konsultasjoner i spesialistpoliklinikker eller dagbehandlingsenheter.
Kontaktfrekvensen for disse barna er 2,23 i boområde Finnmark og
2,85 i boområde Sørlandet. Forskjellen i kontaktfrekvens innebærer at
det gjennomføres 620 flere konsultasjoner pr. 1 000 barn behandlet i
boområde Sørlandet enn i boområde Finnmark.

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

All 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

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

Med bakgrunn i ovenstående finner vi grunn til å spørre om det
foreligger uønsket variasjon i forbruksratene. Det er relativt stor
variasjon både i hvor mange pasienter som behandles og i hvor
mange konsultasjoner hver pasient gjennomsnittlig får, mellom
boområdene. Hvorvidt dette indikerer et overforbruk av
spesialisthelsetjenester til barn, bør diskuteres i fagmiljøene.
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