Rapporteringsskjema for intensivkapasitet
Dette hjelpeskjemaet kan brukes til å skaffe oversikt over intensivkapasitet (kategori 3) og tilgrensende kapasiteter. Skjemaet inneholder en oversikt
over antall sengeplasser i ulike kategorier. Det kan det være nyttig å begynne med å registrere i kategori 3 og deretter fylle på med antall tilgjengelige
sengeplasser i kategori 2 og til slutt kategori 1. I hver kategori forutsetter en at sengeplasser i de høyere kategoriene er belagt og at tilhørende utstyr og
bemanning er i bruk og ikke tilgjengelig. Spørsmålene under kan være til hjelp for å komme frem til riktig beregning. Ytterligere presiseringer og
definisjoner finnes mot slutten av rapporteringsskjemaet. Utfyllende informasjon finnes i rapport fra interregional arbeidsgruppe for intensivkapasitet
(2022).
Kategori 3:
Definisjon på sengekategori

Sengeplass som skal ha ressurser i form av utstyr, kompetanse og bemanning til fullverdig intensivmedisinsk behandling inkludert sedasjon, invasiv mekanisk
ventilasjon og annen nødvendig organstøttende behandling. Sengeplassen skal være tilgjengelig som akutthjelp hele døgnet hele året, uavhengig av helg og høytid
(24/7/365).
Definisjon for telling i normal drift

Antall sengeplasser i kategori 3 sykehuset har tilgjengelig på døgnbasis (24/7/365) i normal drift.
Hjelpespørsmål:

«Hvor mange kategori 3 intensivplasser kan sykehuset ha samtidig døgnet rundt uavhengig av helg eller høytid ved normal drift?»
Spesialiserte sengeplasser

Spesialiserte intensivsenger registreres kun i kategori 3 på regionsykehus. Disse sengeplassene har ressurser tilpasset en gruppe av intensivpasienter,
som for eksempel barn, nevrokirurgiske, thoraxkirurgiske eller kardiologiske pasienter.

Kategori 2:
Definisjon på sengekategori

Sengeplass som skal ha ressurser i form av utstyr, kompetanse og bemanning for organstøttende behandling av to organ. Sengeplassen skal være tilgjengelig som
akutthjelp hele døgnet hele året, uavhengig av helg og høytid (24/7/365).
Definisjon for telling i normal drift

Antall sengeplasser i kategori 2 sykehuset har tilgjengelig på døgnbasis (24/7/365) i normal drift.
Hjelpespørsmål:

«Hvor mange sengeplasser i kategori 2 har sykehuset tilgjengelig i normal drift når kategori 3 er telt opp?»
Kategori 1:
Definisjon på sengekategori

Sengeplass som skal ha ressurser i form av utstyr, kompetanse og bemanning for organstøttende behandling av ett organ.
Definisjon for telling i normal drift

Antall sengeplasser i kategori 1 sykehuset har tilgjengelig i normal drift.
Hjelpespørsmål:

«Hvor mange sengeplasser i kategori 1 har sykehuset tilgjengelig i normal drift når alle senger i kategori 3 og 2 er i bruk?»

Navn på sykehus
Sykehustype1
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Befolkningsgrunnlag i
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Normal driftsituasjon
Antall sengeplasser kategori 3

Økt kapasitet

Beredskapskapasitet

Generelle:
Spesialiserte (regionsykehus)

Antall sengeplasser kategori 2
Antall sengeplasser kategori 1

Økt kapasitet

Antall sengeplasser i kategori 2 og 3 sykehuset har realistiske planer for å opprettholde på døgnbasis (24/7) over fire uker uten vesentlig (inntil 25%)
reduksjon av planlagt virksomhet.
Beredskapskapasitet

Antall sengeplasser i kategori 2 og 3 sykehuset maksimalt kan ha tilgjengelig på døgnbasis (24/7) over to uker når all planlagt virksomhet utover
aktivitet relatert til barn og kreft utsettes.
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I henhold til nasjonal sykehusplan (2016-2019)

Generelt gjelder

-

Helseforetak med akuttfunksjon og private ideelle sykehus med eget opptaksområde skal rapportere intensivkapasitet
Helsedirektoratets liste over sykehus med akuttfunksjon fra pandemien covid-19 er veiledende for hvilke sykehus det rapporteres fra (nederst)
Det telles bemannede senger inklusive utstyr. En seng uten bemanning kan ikke telles som del av sykehusets kapasitet.
Sykehuset må dokumentere i hvilken grad mangel på personell medfører redusert kapasitet.
Postoperative sengeplasser og sengeplasser for rehabilitering telles ikke i normal driftssituasjon.
Spesialiserte sengeplasser på regionsykehus som fyller kravene til kategori 3 oppgis i egen rubrikk
En sengeplass inklusive personell kan bare oppgis i en rubrikk i rapporteringsskjemaet for hvert av de tre beredskapsnivåene
For økt kapasitet og beredskapskapasitet oppgis totalt antall plasser i kategori 2 og 3

Definisjon på sykehustyper

Akuttsykehus:
Sykehus som minst har akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. Sykehuset kan ha akuttkirurgi dersom geografi og
bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, tilgjengelighet til bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig.
Stort akuttsykehus:
Sykehus med opptaksområde på mer enn 60 000 – 80 000 innbyggere, og som har et bredt akuttilbud med akutt kirurgi og flere medisinske
spesialiteter.
Regionsykehus:
De fire regionsykehusene er Universitetssykehuset i Nord-Norge, St. Olavs Hospital, Haukeland universitetssykehus og Oslo universitetssykehus.

Helsedirektoratets liste over sykehus med akuttfunksjon under pandemien covid-19

Intensivkapasitet i Norge - Alle regionene samlet

Dato for registrering:
Helse Midt-Norge
Helse Møre og Romsdal
Kristiansund sjukehus
Molde sjukehus
Volda sjukehus
Ålesund sjukehus
Helse Nord-Trøndelag
Sykehuset Levanger
Sykehuset Namsos
St. Olavs hospital
St. Olavs hospital, Orkdal sjukehus
St. Olavs hospital, Røros sykehus
St. Olavs hospital, Trondheim
Totalt Helse Midt-Norge

Helse Nord
Finnmarkssykehuset HF
Hammerfest
Kirkenes
Helgelandssykehuset HF
Mo i Rana
Mosjøen
Sandnessjøen
Nordlandssykehuset HF
Bodø
Lofoten
Vesterålen
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Harstad
Narvik
Tromsø
Longyearbyen
Totalt Helse Nord

Helse Sør-Øst
Akershus universitetssykehus HF
Akershus universitetssykehus, Nordbyhagen
Akershus universitetssykehus, Kongsvinger
Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus, Aker
Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Oslo universitetssykehus, Ullevål
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset i Vestfold HF, Somatikk, Larvik
Sykehuset i Vestfold HF, Somatikk, Tønsberg
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet, Elverum
Sykehuset Innlandet, Gjøvik
Sykehuset Innlandet, Hamar
Sykehuset Innlandet, Lillehammer
Sykehuset Innlandet, Tynset
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Telemark, Kragerø
Sykehuset Telemark, Notodden
Sykehuset Telemark, Porsgrunn

Sykehuset Telemark, Rjukan
Sykehuset Telemark, Skien
Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold, Kalnes
Sykehuset Østfold, Moss
Sørlandet sykehus HF
Sørlandet sykehus, Arendal
Sørlandet sykehus, Flekkefjord
Sørlandet sykehus, Kristiansand
Vestre Viken HF
Vestre Viken, Bærum sykehus
Vestre Viken, Drammen sykehus
Vestre Viken, Kongsberg sykehus
Vestre Viken, Ringerike sykehus
Diakonhjemmet Sykehus, Oslo
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo
Totalt Helse Sør-Øst

Helse Vest
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssykehus
Voss sjukehus
Helse Fonna HF
Haugesund sjukehus
Odda sjukehus
Stord sjukehus
Helse Førde HF
Førde Sentralsjukehus
Lærdal sjukehus
Nordfjord sjukehus
Helse Stavanger HF
Stavanger Universitetssykehus
Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen
Totalt Helse Vest

Totalt for alle fire regionene
Totalt Helse Midt-Norge
Totalt Helse Nord
Totalt Helse Sør-Øst
Totalt Helse Vest
Totalt alle fire regionene

