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Type data Aktivitetsdata 
Sektor Avtalespesialister i somatikk og psykisk helsevern 
Periode 1. tertial 2021 
Register Norsk pasientregister 
Dato 
publisert 

25.6.2021 

 

 
 
Aktivitetsdata for avtalespesialister i somatikk og 
psykisk helsevern 
 
Hovedtall for 1. tertial 2021 med endring fra 1. tertial 2020 
 

• Avtalespesialistene rapporterte til sammen litt mer enn 1 085 010 konsultasjoner som er en 
økning på 14 prosent fra tilsvarende periode året før 

• I somatikk er det 847 650 konsultasjoner mot 752 900 tilsvarende periode året før 
• I psykisk helsevern er det 237 360 konsultasjoner mot 199 700 tilsvarende periode året før 

• Av sammenlignbar aktivitet utgjorde avtalespesialistene i somatikk 21,5 prosent av den 
totale polikliniske aktiviteten som er noe mindre enn tilsvarende periode året før 

• Avtalespesialistene i psykisk helsevern utgjorde 23,7 prosent av den totale polikliniske 
aktiviteten som er en økning på 1,7 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende periode 
året før 

 
Norsk pasientregister (NPR) er et sentralt helseregister med opplysninger om alle som venter på, 
eller har fått behandling, i spesialisthelsetjenesten. Nedenfor presenteres hovedtall på 
avtalespesialistenes aktivitet for de fire første månedene i 2021.  
 
Avtalespesialistene gjør etterregistrering og korreksjoner på datagrunnlaget i løpet av året. 
Tallene som presenteres i notatet må derfor anses som foreløpige, og vil kunne avvike fra 
kommende publikasjoner vedrørende aktiviteten i 2021. Avtalespesialistene rapporterer tre 
ganger i året. Det er 1420 rapporteringspliktige avtalespesialister, hvorav 735 i somatiske fag og 
685 i psykisk helsevern. 1232 har rapportert, 626 i somatiske fag og 606 i psykisk helsevern.  
 
 
Om aktiviteten 
Aktivitetsdata for avtalespesialistene er rapportert til Norsk pasientregister per driftshjemmel og 
inkluderer alle praksissteder og vikarer som sorterer under den enkelte hjemmelen. All aktivitet 
hos avtalespesialister er i utgangspunktet poliklinisk. 
 
Øyesykdommer er det fagområdet med størst aktivitet i 1. tertial 2021 etterfulgt av 
hudsykdommer og psykologi. De står til sammen for litt over halvparten av avtalespesialistenes 
aktivitet. Psykisk helsevern har flest antall kontakter per pasient. 
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* Indremedisin omfatter generell, endokrinologisk, gastrologisk, lunge, nyre og kardiologisk 
kirurgi. 
** Kirurgi omfatter generell, ortopedisk, plastisk og urologisk kirurgi. 
 
Totalt antall pasienter i tabellen viser antall unike pasienter. Noen pasienter har mottatt 
helsehjelp både innen somatiske fagområder og psykisk helsevern og derfor vil totalen være noe 
mindre enn den totalen man får om man summerer antall pasienter per fag. 
  

Fagområde Antall kontakter Andel kontakter Antall spesialister Antall pasienter

Gj.snitt 

antall 

kontakter 

per pasient

Anestesi 7327 0,7 10 1664 4,4

Nevrologi 15527 1,4 22 10757 1,4

Revmatologi 11576 1,1 12 6589 1,8

Barn 27892 2,6 27 15914 1,8

ØNH 155170 14,3 93 104819 1,5

Øye 222820 20,5 163 169315 1,3

Onkologi 352 0,0 1 123 2,9

Fysikalsk medisin 653 0,1 2 270 2,4

Psykiatri 74522 6,9 183 11741 6,3

Psykologi 162840 15,0 423 22989 7,1

Gynekologi 102914 9,5 84 75796 1,4

Hud 163365 15,1 73 76218 2,1

Indremedisin* 105329 9,7 105 70861 1,5

Kirurgi** 34726 3,2 34 23820 1,5

Total 1085013 100,0 1232 537957 2,0


