Helse Vest RHF – Kapasitet i Helseforetak / Sykehus

Dato:11.01.2022

SITUASJONSBILDE INTENSIVKAPASITET
Helseforetak/ Antall Covid-19sykehus
pasienter intensiv

Totalt antall
pasienter intensiv

Antall intensivplasser
(normaltall)

Belegg
intensivplasser

Helse Bergen

<5

6

21

29%

Helse
Stavanger

6

10

8

>100%

Helse Fonna

0

10

8

>100%

Helse Førde

0

<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

70%

829

99

Helse
Stavanger

100%

536

15

Helse Fonna

60%

313

72

Helse Førde

28%

220

78

1898

321

TOTAL

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

SITUASJONSBILDE REDUKSJON I PLANLAGTE OPERASJONER

Helse Fonna:
Begynner forsiktig å ta opp igjen elektiv kirurgi som er satt på vent..
Helse Stavanger:
Helse Stavanger har fortsatt redusert aktivitet på operasjonsavdelingen. Vurderer og trappe opp
elektiv operasjonskapasitet.
Helse Bergen:
Helse Bergen planlegger for full drift i operasjonsaktiviteten kommende uke
Helse Førde
Elektiv kirurgisk produksjon er ikke planlagt redusert.
Haraldsplass DS
Redusert antall operasjonssaler i bruk med en sal som følge av stort press på intensivkapasiteten.

Situasjonsbilde:
Det er fortsatt gult beredskapsnivå ved sykehusene i Helse Vest. Smittetrykket er jevnt høyt, men
færre innlagte pasienter enn foregående uker. Totalt 52 innlagte tirsdag 11.01 og en liten reduksjon i
antall intensivpasienter.
Helseforetakene har redusert antall operasjoner, omdisponere personell til intensiv og Covid-19
postene.
Fortsatt stort fravær i foretakene.
Vaksineringa av ansatte pågår, stor antall ansatte har fått 3 dose. Det gis fortsatt 1 dose til ansatte i
foretakene, det arbeids aktiv fra ledelse for å vaksinere alle ansatte.
Forsyningssituasjonen følges kontinuerlig med mange iverksatte tiltak. Største utfordring er fortsatt
venekanyler.

