”DET, SOM FØR KUNNE TAGE UGER, KAN NU ORDNES PÅ EN DAG ELLER TO”
Lothar Wiese er specialeansvarlig overlæge på
infektionsmedicinsk Afsnit, Sjællands
Universitetshospital Roskilde. Det var ham og
hans kolleger, der fandt den første dansker
med Covid-19 tilbage i slutningen af februar.
“Jeg var med helt fra den første bølge, hvor
podningen fyldte rigtigt meget her hos os - bl.a.
af skiturister, der kom hjem fra Italien. I starten
var det noget interimistisk, hvor vi podede ude
på parkeringspladsen, men ret hurtigt fandt vi
nogle gode løsninger”, fortæller Lothar Wiese.
“I det hele taget har Covid-19 situationen været meget positiv i den forstand, at processerne
på alle niveauer er blevet speedet op. Ting, der før kunne tage uger, kan nu ordnes på en dag
eller to. F.eks. hvis man skulle bruge et telt til at pode, var det bare at ringe, og så var der et
telt få timer senere. Og hvis man kl. 23 om aftenen fandt ud af, at der ikke var lys nok i det telt,
kom der en elektriker en time senere og hængte lamper op”.

Hold fast i de hurtige processer
Det samme tempo gjorde sig gældende, både da hospitalet begyndte at få mange Covid-19
patienter, som skulle indlægges, og i den nuværende fase, hvor de kliniske studier af mulighed
behandlinger af Covid-19 fylder meget i Lothar Wieses arbejdsdag.
“Normalt har vi 7-10 infektionsmedicinske senge her, og pludselig havde vi to ekstra
sengeafsnit kun med Covid-patienter. Og her på det seneste har det også været
tilfredsstillende, at den kliniske forskningsenhed på halvanden uge har fået stablet studier på
benene, der ellers normalt tager måneder at sætte op og organisere”.
“Det er klart, at nogle af de processer selvfølgelig er hurtigere, fordi man tager pengene et
andet sted fra. Men der er altså også nogle processer, som går hurtigere, fordi de lige så godt
kan gå hurtigere. Det håber jeg, at vi kan holde fast i på den anden side af Covid-19”.
Faglige kvaliteter kom frem i lyset
Det har gjort stort indtryk på Lothar Wiese, at se, hvordan nogle af hans kolleger er vokset
fagligt og personligt under epidemien.
“Der var dejligt at se, at der var nogen, hvis kvaliteter kom frem i lyset. Også nogle kvaliteter,
som de ikke selv var klar over, at de havde. Der var f.eks. en yngre læge, som egentlig så sig

selv som lidt af et rodehoved. Derfor har hun haft nogle skemaer for at kunne selv kunne
holde styr på sit arbejde. Hun blev i sidste ende den, som strukturerede vores
fremmødeplaner, fordi hun var vant til at strukturere sit eget arbejde”
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