VI ER KLAR TIL EN STOR PUKKEL AF PATIENTER
Marianne Vang er overlæge på Operation og Intensiv
på Randers Regionshospital. Hun har de seneste fire
uger været med til at forberede afdelingen på at kunne
modtage et stort antal COVID-19 patienter. På de fire
uger er intensivafdelingen gået fra have otte
intensivpladser til nu at kunne modtage det tredobbelte
“Ifølge Sundhedsstyrelsen skal vi forvente, at der
henover epidemiens tre første måneder kommer
mellem 550 og 600 COVID-19 patienter med behov for
intensiv behandling her i Region Midtjylland. Lige nu
føles det lidt som stilhed før stormen. Vi har pt. to
patienter indlagt på intensiv med COVID-19. To
patienter er udskrevet, så COVID-19 patienterne lader
vente på sig. Der må være en stor pukkel, som venter
på os derude, men hvis og når den kommer, så har vi kapaciteten og er virkelig godt forberedte også så vi kan tage os af de øvrige intensive patienter”.

Det startede med en aflyst skiferie
For overlægen fra Randers startede det hele mandag den 9. marts. “Vi var ironisk nok en flok
herfra hospitalet, som skulle på skiferie sammen. Og vi skulle til Ischgl af alle steder. Men tidligt
mandag morgen inden vi skulle afsted, blev jeg ringet op af en anden af dem, som skulle have
været med på skituren. Det var en infektionsmediciner, der sad på sit arbejde og lige havde fået 14
positive svar på Covid-19. Alle var kommet hjem fra Ischgl. Så kunne vi selvfølgelig ikke tage
afsted. Samme aften så jeg en dokumentar på tv om, hvad der skete i Kina, og så tænkte jeg: Er vi
overhovedet klar til det her”.

Mangel på personale en udfordring
Sammen med kollegerne på intensivafdelingen gik Marianne Vang i gang med forberedelserne.
Især blev der talt respiratorer. “Vi havde respiratorer nok. Det var manglen på personale, der ville
blive vores største udfordring. At koble patienter til en respirator og overvåge dem er en

kompliceret behandling Vores udfordring var, at vi havde 24 ekstra respiratorer, men ingen til at
passe dem”.

130 ekstra sygeplejersker klar til COVID-19
Så lavede Marianne Vang en plan for, hvad ikke-intensiv sygeplejersker skal lære som det mest
nødvendige, hvis de skal kunne hjælpe med at behandle COVID-19 patienter på intensiv. Andre
kollegaer stod for organisering af en ny intensivafdeling med de mange nye respiratorpladser.
“Lynhurtigt fik vi stablet en gruppe af intensiv- og anæstesisygeplejersker, som er vant til at have
med simulationstræning at gøre, på benene. Vi lavede et tredages program for, hvad
sygeplejersker, der normalt er i anæstesien, på opvågning og på dagkirurgisk afdeling, skulle
gennemgå for at være i stand til at hjælpe på intensivafdelingen. 130 kom igennem forløbet. Ligeså
snart de var færdige, kom de med i følgevagt på vores intensivafdeling, så de kunne komme ud og
prøve det af, de havde lært”.

Læger på lynkursus
Marianne Vang og hendes kolleger har også haft læger igennem et lynkursus i intensivmedicin.
“Det var en række ortopædkirurgiske og abdominal-kirurgiske læger, hvoraf nogle havde kendskab
til vores speciale - f.eks. fra sanitetstropperne og som ventilatører i studietiden. Og her de sidste to
dage har vi haft vores egne læger og speciallæger på kursus for at sikre, at alle ved, hvordan man
f.eks. bruger værnemidler korrekt”.

Dybt imponeret af sygeplejersker og læger
Det har imponeret Marianne Vang, hvordan sygeplejersker, der normalt arbejder med noget helt
andet, har været villige til at hjælpe til og blive omskolet.
“Helt spontant beder de om at komme med i aften- og nattevagt for at være på forkant og lære det,
de skal kunne. Det samme har jeg også oplevet med den gruppe af kirurger, som vi underviste.
Uden at vi havde aftalt det, er der nogen af dem, der møder op om morgenen og spørger, om de
må have lov til at bruge dagen hos os og følge med i en vagt, for at se, hvordan man laver en
intensiv stuegang”.

