Helse Vest RHF – Kapasitet i Helseforetak / Sykehus

Dato:21.12.2021

SITUASJONSBILDE INTENSIVKAPASITET
Helseforetak/ Antall Covid-19sykehus
pasienter intensiv

Totalt antall
pasienter intensiv

Antall intensivplasser
(normaltall)

Belegg
intensivplasser

Helse Bergen

7

9

21

43%

Helse
Stavanger

<5

11

8

>100%

Helse Fonna

<5

8

8

100%

Helse Førde

<5

7

2

>100%

Forklaring tabell:
Antall intensivplasser er en dynamisk størrelse som følge av at øvrig kapasitet, bl.a. overvåkningsplasser, kan
konverteres til intensivfunksjon ved høyt belegg. Beleggsprosenten vil derfor variere og bør tolkes med
varsomhet og i lys av ev. beredskapsnivå ved det enkelte helseforetak/sykehus.

SITUASJONSBILDE KAPASITET SOMATIKK OG BARN

Helseforetak/ Beleggsprosent
sykehus
barneavdeling

Antall normalsenger
totalt (somatikk)

Antall ledige bemannede
normalsenger

Helse Bergen

100%

834

135

Helse
Stavanger

70%

549

84

Helse Fonna

100%

317

75

Helse Førde

36%

220

81

1920

375

TOTAL

Flere ledige senger omdisponert for å kunne gi enerom av smittevernhensyn

SITUASJONSBILDE REDUKSJON I PLANLAGTE OPERASJONER

Helse Fonna:
Det er gjennomført betydelig nedtak i elektiv drift. Hva som tas ned vurderes daglig. Det er prioritet
for å opprettholde nødvendig operasjoner og generelt kunne gi tilbud til kritiske pasienter innenfor
eks kreft, barn/unge og pasienter med fare for prognosetap. Det gjennomføres daglige vurderinger
på hva Helse Fonna klarer å opprettholde gitt bemanningsutfordringer.
Helse Stavanger:
Helse Stavanger har fra mandag gått ned fra delvis lavaktivitet til full lavaktivitet på
operasjonsavdelingen.
Helse Bergen:
Helse Bergen følger situasjonen tett i daglige kapasitetsmøter med alle avdelinger, daglige
kapasitetsmøter med overvåking- og intensivenhetene og i beredskapsmøter flere ganger ukentlig.
Alle nivå 2 enheter går gjennom hvordan de kan frigjøre kapasitet ved omdisponeringer for å sikre
tilstrekkelige tjenester for covid-19 og andre pasienter med prognosetap på kort sikt
Helse Førde
Elektiv kirurgisk produksjon er planlagt noe redusert.

Situasjonsbilde:
Foretakene er i gul beredskap. Fremdeles høyt belegg av pasienter på medisinske avdelinger. Det ser
ut som det flater noe ut med RS virus på barneavdelinger og flere foretak melder om normal drift på
barneavdeling. Det var økning i covid 19 innleggelser og pasienter med andre infeksjonssykdommer
gjennom den foregående uken. Redusert elektiv kirurgisk aktivitet.
Det er fremdeles høyt fravær blant medarbeidere. Dette er utfordrende i flere avdelinger.
Foretakene følger opp dette jevnlig (daglig og ukentlig) i kapasitetsmøter og beredskapsmøter lokalt
og regionalt.
Det er utfordrende med analysekapasiteten med hensyn til den høye andelen av positive prøver,
samt bemanningsutfordringer på laboratoriene. Det er god tilgang til prøvetakingsutstyr og
forbruksmateriell til Covid-analyse.

