Helse Vest RHF – Kapasitet i Helseforetak / Sykehus

Dato:04.01.2022

SITUASJONSBILDE INTENSIVKAPASITET
Helseforetak/ Antall Covid-19sykehus
pasienter intensiv

Totalt antall
pasienter intensiv

Antall intensivplasser
(normaltall)

Belegg
intensivplasser

Helse Bergen

5

8

21

38%

Helse
Stavanger

7

12

8

>100%

Helse Fonna

<5

11

8

>100%

Helse Førde

<5

5

2

>100%

Haraldsplass
DS

<5

<5

6

67%

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

40%

819

143

Helse
Stavanger

65%

558

80

Helse Fonna

60%

317

36

Helse Førde

36%

220

62

1914

321

TOTAL

Stort press på isolater medfører at flere flersengsrom blir brukt til enerom/isolat

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 fortsatt lavaktivitet på operasjonsavdelingen.
Helse Bergen:
Helse Bergen planlegger med et nedtrekk av operasjonskapasiteten på 20% inneværende uke og øke
operasjonskapasitet påfølgende uke
Helse Førde
Elektiv kirurgisk produksjon planlagt redusert i forbindelse med julehøytiden i uke 52.
Haraldsplass DS
Redusert antall operasjonssaler i bruk med to som følge av stort press på intensivkapasiteten.

Situasjonsbilde:
Det er fortsatt gult beredskapsnivå ved sykehusene i Helse Vest.
Smittetrykket var totalt sett noe økende i regionen forrige uke, der smitten spesielt har økt i den
sørlige delen av Rogaland. Vestland har hatt en liten nedgang i smitte.
Tallet på innleggelser (covid-19) har vært vedvarende høyt siste uke.
Det er høy aktivitet på sykehusene med høyt pasientbelegg og høyt fravær blant personalet.
Press på intensivkapasiteten vedvarer.
Det er fortsatt nedtrekk av operasjonskapasiteten.

Forsyningssituasjonen følges kontinuerlig med mange iverksatte tiltak. Største utfordring er fortsatt
venekanyler.
Vaksinering av ansatte fortsetter og rundt 60 % av alle medarbeidere har nå fått tredje dose.

