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Kommunerne er klar til at
aflaste sygehusene, når corona-
epidemien topper. De har opret-
tet jobbanker og indkøbt nye
senge. I kommuner med mange
ældre og kronisk syge borgere
er bekymringen ekstra stor.

tekst GITTE JOHANSEN

MENS VI
VENTER PÅ
ORKANEN

Kommunerne gør klar til at
aflaste sygehusene. Frede-
ricia Kommune har indret-
tet 17 midlertidige pladser i
lokaler, der til daglig bruges
som beskyttet værksted og
dagcenter. Sygeplejerske
Marianne Brøndserud skal
lede stedet.
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det allerede er voldsomt nu,men
hvis forudsigelserne holder, så kom-
mer vi til atmærke et helt anderle-
des pres i de kommende uger, siger
Thomas Adelskov (S), borgmester i
OdsherredKommune.
Siden statsministerMette Frederik-
sen (S) på et historisk pressemøde
den 11. marts lukkede store dele af
Danmark ned, har kommunerne
arbejdet hårdt for at forbedre sig så
godt sommuligt til den kommende
epidemi.
– Vi gør sengepladser klar, opretter
frivillighedsbanker og flytter rundt
på personalet. Vi forsøger at gøre os
klar og forbedre os på en situation,
som vi ikke ved, hvad bringer. Vi
frygter nok alle sammen allermest at
få smitten ind på voresældrecentre
til de svageste ogmest sårbare bor-

gere, siger Jesper Frost Rasmus-
sen (V), borgmester i Esbjerg
Kommune.

En seng på skolen
Sundhedsstyrelsen har
tidligt i epidemien bedt
kommunerne om at opju-
stere deres kapacitet, så
de er klar til at tage imod

et stort antal patienter, som
kan blive udskrevet ekstraor-

dinært tidligt, hvis sygehusene
som forventet kommer under pres.
I Guldborgsundhar kommunen al-
lerede indrettet 40 sengepladser på
blandt andet det sociale værested
Saxenhøj i Sakskøbing.Meget snart
er yderligere 30hospitalssenge på vej,
så kommunen i alt har 70midlerti-
dige døgnpladser, der kan aflaste det
lokale sygehus.
– Vi er nervøse for, at det bliver lige
så slemt, somman ser i andre lande.
Nykøbing Sygehus er et akutsyge-

hus, som skal behandle borgeremed
Covid-19, så derfor tænker jeg, at vi
kan blive ramt hårdt. Når sygehuse-
ne begynder at udskrive patienterne,
inden de er færdigbehandlede, skal
vi have et sted, hvor vi kan pleje dem,
forklarer John Brædder (Lokal).
Kommunerne råder i normale tider
over 3.500midlertidige pladser,
som på forskellig vis kan inddrages i
beredskabet.Men overalt har kom-
munerne etableret ekstra pladser i
tomme træningsfaciliteter, ubrugte
væresteder og nedlagte skoler.
– Vi har ingen forventning om, at vi
fårmeget syge coronapatienter ud,
men vi har en forventning om, at vi
får skubbet flere af vores borgere ud
i kommunerne, før de er helt færdig-
behandlede. Det kan handle omme-
dicinske patienter og andre grupper,

I uge 16. Ugen
efter påskeferien.
Der topper coronaepi-
demien ifølge Sundheds-
styrelsens beregninger.
Kommunerne er klar. Reg-
ner demed. For ingen ved

helt, hvadman skal forbedre sig på.
– Vi venter på orkanen. Vejrudsigten
har sagt, den kommer, og nu venter
vi. Vi er i enmellemfase, hvor vi for-
bereder os bådementalt og praktisk.
Nogle taler om epidemien, som om

KOMMUNER SKAL
AFLASTE SYGEHUSE
Sundhedsstyrelsen vurderer, at
600.000 danskere i værste fald kan
blive ramt af coronavirus i første
bølge af en epidemi. Heraf vil anslået
60.000 kræve behandling og 12.000
vil kræve indlæggelse på et sygehus.
Den ekstreme belastning af sygehu-
sene vil kræve, at kommunerne hjæl-
per med at løse den kapacitetsud-
fordring, sygehusene vil blive ramt af.
Sundhedsstyrelsen har derfor bedt
om, at kommunerne opruster med
flere sengepladser, så de er klar til at
aflaste sygehusene.

Vi venter på orkanen. Vejr-
udsigten har sagt, den kom-
mer, og nu venter vi. Vi er i en

mellemfase, hvor vi forbereder os både
mentalt og praktisk.
Thomas Adelskov (S), borgmester i OdsherredKommune
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som der ikke længere er plads til på
de overfyldte sygehuse, og som skal
færdigbehandles i kommunerne, si-
ger Thomas Adelskov.

Corona rammer skævt
PåLangeland er borgmester Tonni
Hansen (SF)mere end almindeligt
bekymret. Coronavirus rammerældre
og borgeremed kroniske sygdomme
somhjertesygdom, diabetes og lunge-
sygdomekstra hårdt. Langelandhar
så rigeligt af begge dele. På øen er hver
tredje borger over 65 år, og 17 procent
af deældre har et dårligt helbred.
–Det er ikke forkert at sige, at jeg
næsten har været rædselsslagen for,
hvilken effekt det kan få, hvis smitten

spreder sig her hos os. I begyndelsen
mente langelænderne lige sommange
andre, at det nok var lidt overdrevent.
Men jeg skal da lige love for, at efter
statsministeren, dronningen og borg-
mesteren har talt, så er alvoren gået
op for langelænderne. Vi har jo alle
sammennogen tæt på, somer i en ri-
sikogruppe, siger TonniHansen.
LangelandKommune har på linje
med andre kommuner oprettet eks-
tra pladser, som kan tage imod kom-
munens borgere, hvis sygehusene
sender demhjem til for eksempel
intravenøs-behandling.
– I vores bestræbelser på at udvise
rettidig omhu er vi gået skridtet vi-
dere og har fundet et sted, hvor vi

kan indrette sengestuer, hvor vi kan
passe borgeremedCovid-19. Det
er billederne nede fra Italien, som
skræmmer os ad Pommern til. Vi har
mangeældre ogmangemed skrøbe-
ligt helbred. Så jeg krydser virkelig
fingre for, at vi ikke får en voldsom
epidemi, siger Tonni Hansen.

Alderen bekymrer
IHørsholmKommune er gennem-
snitsindkomsten en anden endpå
Langeland.Menogså i dennordsjæl-
landske kommune giver epidemien
ekstra panderynker. IHørsholmer
otte procent af borgerne over 80 år. En
aldersrekord, der kun overgås af små-
øerne ogLangeland. På den baggrund
vækker det bekymring, når de forelø-
bige opgørelser på verdensplan viser,
at dødeligheden blandt patienter over
80 år er helt oppe på 14,8 procent.
– Vi harmangeældre i Hørsholm,
og samtidig har vimange tilfælde af
smittemed coronavirus. Den kom-
bination bekymrermigmeget. Det
skyldes nok, at vi harmange inter-
nationale borgere, som rejsermeget.
Jeg fornemmer en nervøsitet i kom-
munen, og der ermangeældre bor-

Vi stårmed en virkelig udfor-
dring, hvis vores fastemedarbej-
dere i hjemmeplejen bliver syge.

Derfor ser vi hele tiden på, hvad vi har af
ekstra personale, som kan stå standby.
John Brædder (Lokal), borgmester i Guldborgsund
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Et stort antal pa-
tienter med Co-
vid-19 kan presse
sygehusene så
voldsomt, at de
bliver tvunget til
at udskrive andre
patienter. Det er
kommunernes
opgave at tage
sig af de patien-
ter, sygehusene
udskriver.
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gere, som ermeget bekymrede, siger
Morten Slotved (K), borgmester i
Hørsholm.
Derfor er ogsåHørsholmKommune
allerede i gangmed at udvide kapaci-
teten i hele ældreplejen.
– Vi er i en forholdsvis god position
i Hørsholm. Vi harmangemidlerti-
dige pladser, og de er så store, at der
plads til, at vi kan have to inde på
hver stue, hvis det går helt galt. Så vi
er klar, hvis det bliver nødvendigt,
sigerMorten Slotved.

Kampen om hænder
Med demange ekstra sengepladser,
som kommunernemed stor succes
frembringer i disse dage, venter ud-
fordringenmed at skaffe personale
til at pleje de udskrevne borgere. Fle-
re steder har kommunerne oprettet
jobbanker, hvor de efterlyser frivil-
lige hænder og tidligere ansatte, som
er villige til at give en håndmed.
– Vi leder efter pensionister og frivil-
lige, der er villige til atmøde ind, så
der er ekstra hænder, vi kan trække
på. Vi er også i gangmed at lave et
beredskab på, hvordan vi kan skaffe
fleremedarbejdere. Det kan blive
nødvendigt. Særligt hvis vi rammes
af sygefravær, sigerMorten Slotved.
I Guldborgsund har kommunen la-
vet et samarbejde med sosu-skolen
i Nykøbing og professionshøjskolen
Absalon, som uddanner sygeplejer-
sker. Her er det aftalt, at hjemme-
plejen kan trække på elever, som er
under uddannelse.
– Vi stårmed en virkelig udfor-
dring, hvis vores fastemedarbejdere
i hjemmeplejen bliver syge og skal i
karantæne. Derfor ser vi hele tiden
på, hvad vi har af ekstra personale,
som kan stå standby, og der har vi
heldigvis forholdsvismange, siger
John Brædder.
For at sikre hænder nok til de kritiske
funktioner indgik Forhandlingsfæl-
lesskabet ogKL i sidste uge en aftale,
som sikrer højstmuligmedarbejder-
fleksibilitet under epidemien.Det
betyder, at kommunalemedarbejdere
kan blive sat til at varetage andre op-
gaver endnormalt, og den fleksibilitet
giver fornyet håb omat kommegodt
igennemkrisen iOdsherred.
– Når vi skærer i hjælpen, går det jo

desværre ud over borgere, som i for-
vejen har rigtigmeget brug for kom-
munen. Derfor arbejder vi i øjeblik-
ketmed andremedarbejdergrupper,
som vil kunne træde til og bistå. Det
er et af de tiltag, som forhåbentlig
kan væremed til at afbøde noget af
virkningen, hvis coronakrisen ud-
vikler sig, siger Thomas Adelskov.
Udover værnemidler og respirato-
rer kan sundhedspersonale blive den
mest kritiskemangel under epide-
mien.Men alle de borgmestre, som
Danske Kommuner har talt med, un-
derstreger, at demøder stor opbak-
ning, engagement og ansvarsfølelse
hos det kommunale personale.
– Jeg er dybt imponeret over vores
ledere og medarbejdere i ældreple-
jen. Det er imponerende, hvordan
de lynhurtigt får det hele organise-
ret og får flyttet rundt på vagter og
opgaver uden at kny. De er så enga-
gerede, at man bliver helt rørt. Det
er jeg både stolt over og tryg ved,
siger Tonni Hansen.

Skærer i servicen
Trods demange forberedelser skal
borgerne ikke forvente, at kommu-
nerne bliver i stand til at yde samme
service, som de er vant til, hvis først
epidemien får fat.
– Det er klart, at vi ikke kan opret-
holde vores normale service i en si-
tuation, hvor vi samtidig skal aflaste
sygehusene. Vi vil blive pressede, og
i den situation vil der skulle træffes
nogle svære beslutninger, somnogle
borgere vil føle sig utrygge ved, fordi
der bliver skåret kraftigt i det kom-
munale serviceniveau.Men det kan
blive nødvendigt, hvis vi skal have
ressourcer til at passe demange sår-
bare borgere, der kommer ud fra sy-
gehusene, siger Thomas Adelskov.
Udmeldingen fra Odsherred bakkes
op af den vestjyske borgmesterkol-
lega Jesper Frost Rasmussen.
–Vi har allerede lukket tilbud på
grund af forsamlingsforbuddet, og
vi har også skåret ned på nogle af de
praktiske ydelser. Det har vi gjort
for atminimere smitterisikoen,men
også for at kunne udnytte vores per-
sonaleressourcer bedstmuligt, så de
mest syge får hjælp først. Denprio-
ritering kommer borgerne også til at

kunnemærke i de kommende uger,
siger Jesper Frost Rasmussen.

Fortrøstningsfuld
Men trods lavere service, bekymring
for bemandingen og usikkerhed om
fremtiden, så er borgmestrene for-
trøstningsfulde.
– Jeg har rimelig ro imaven. Vores
kriseberedskab fungerer rigtig godt,
og vi prøver hele tiden at være på
forkantmed det, som kan ske imor-
gen. Jeg synes i al beskedenhed, at vi
indtil nu ermed.Men det er jo svært
at sige, hvad vej det udvikler sig. Vi
lægger skinnerne, mens vi kører, si-
ger John Brædder.
I Hørsholm håberMorten Slotved, at
demange forberedelser kan afværge
de kaotiske tilstande, andre lande
har oplevet.
– Lige nu føler jeg faktisk, at vi er
godt forberedte, og vi er klar til, at der
kommer endnu større tryk på.Men
der er jo hele tiden en stor usikkerhed
om, hvordan epidemien vil udvikle
sig. Det er der jo ingen, somkan svare
på, sigerMorten Slotved.
Det første tilfælde af coronavirus
kom til Danmark den 27. februar.
Efter påske går det for alvor løs.
Indtil da gælder det først og frem-
mest om at bevare roen.
– I begyndelsen var der af masser af
ting, som skulle planlægges, orga-
niseres og sættes i værk. Nu går vi
i realiteten og venter. Der er ingen
tvivl om, at vi vil blive pressede, og
at hverdagen vil komme til at se helt
anderledes ud i de kommende uger,
siger Thomas Adelskov. • gij@kl.dk

Billederne nede
fra Italien skræm-
mer os adPom-

mern til. Vi harmangeældre
ogmangemed skrøbeligt
helbred. Så jeg krydser vir-
kelig fingre for, at vi ikke får
en voldsomepidemi.
TonniHansen (SF), borgmester på Langeland


