Helse Vest RHF – Kapasitet i Helseforetak / Sykehus

Dato:28.12.2021

SITUASJONSBILDE INTENSIVKAPASITET
Helseforetak/ Antall Covid-19sykehus
pasienter intensiv

Totalt antall
pasienter intensiv

Antall intensivplasser
(normaltall)

Belegg
intensivplasser

Helse Bergen

8

12

21

57%

Helse
Stavanger

7

12

8

>100%

Helse Fonna

<5

9

8

>100%

Helse Førde

<5

<5

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

70%

834

179

Helse
Stavanger

50%

549

*

Helse Fonna

*

317

*

Helse Førde

29%

220

86

TOTAL

1920

*Tallen for ledige senger i Stavanger er ikke korrigert mht. aktiviteten i jul og har derfor ikke tall
for dette denne uken. Mangler rapport på kapasitet fra Helse Fonna denne uken.

SITUASJONSBILDE REDUKSJON I PLANLAGTE OPERASJONER

Helse Fonna:
Mangler rapport for uke 51
Helse Stavanger:
Helse Stavanger ha fortsatt full lavaktivitet på operasjonsavdelingen.
Helse Bergen:
Helse Bergen har daglige kapasitetsmøter med alle avdelinger 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
Ikke oppdatert tallmateriale fra Helse Førde denne uken. Elektiv kirurgisk produksjon var ikke
planlagt redusert for uke 51.
Situasjonsbilde:
Det er fortsatt gult beredskapsnivå ved sykehusene i Helse Vest. Smittetrykket er noe synkende i
regionen og foreløpig ser det ut som smittetrykket er noe mer synkende i Vestland enn i Rogaland.
Totalt 57 innlagte pasienter med covid-19 per tirsdag 28. desember. Det er høy aktivitet på
sykehusene med økt innstrøm av pasienter, samtidig er det mye fravær blant personalet som
medfører bemanningsutfordringer ved noen avdelinger. Det er stort press på intensiv og
intermediær kapasitet i Helse Bergen og Helse Stavanger.
Forsyningssituasjonen følges kontinuerlig og flere mangelvarer er meldt, størst utfordring er fortsatt
venekanyler.
Vaksinering av ansatte pågår og 60 % av alle medarbeidere har nå fått tredje dose.

