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Opfølgende interviewstudie med 12 afdelingssygeplejersker

Fra de indkomne kommentarer i spørgeskemaet sendt ud til alle ledere på SUH, kunne vi se, at mellemlederne fra de
kliniske afdelinger oplevede sig særligt udfordrede. Da vi arbejder ud fra et personcentreret perspektiv, hvor målet
er, at både patienter og sundhedsprofessionelle skal opleve at befinde sig i en understøttende, anerkendende og
respektfuld kultur, besluttede vi nærmere at undersøge afdelingssygeplejerskernes:
Værdier i forhold til egen ledelse, og hvorvidt disse
er blevet påvirket under COVID-19
Oplevelser af fællesskab blandt
sygeplejerskerne/personalet i deres afdelinger
Oplevelser af udfordringer med at balancere mellem forskellige parters interesser (patienter, personale,
hospitalet), og oplevelser af støtte i systemet til at løse disse (retningslinjer mm)
Oplevede ledelsesmæssige dilemmaer på baggrund af manglende involvering i beslutningstagning med indflydelse
på patientsikkerhed og/eller personalets arbejdssituationer

Holdninger og værdier

Alle på nær én afdelingssygeplejerske
oplevede sig udfordret på egne værdier.

Generelt beskrev afdelingssygeplejerskerne,
at deres loyalitet i forhold til sygehusledelsen
og deres egne ledere blev udfordret, fordi de
oplevede manglende information, eller følte
de ikke blev hørt, involveret eller støttet.

Meget af tiden har jeg ikke kunne stå inde for
beslutningerne, det var Skal-opgaver, så jeg har
været bussemand. Det har været rigtigt beklageligt,
og jeg har måtte sige undskyld og har prøvet at
være tilstede, sagt at de kan ringe. Personalet har
været utilfredse, og jeg ville gerne have været
blidere.

Jeg føler, at COVID-situationen har
degraderet mig på mange måder, da
jeg ikke kunne være den leder, jeg
gerne vil være. Jeg blev pludselig til
avanceret vagtplanlægger.

Oplevelser af fællesskab på afsnitsniveau

På afsnitsniveau oplevede nogle af lederne et
stærkt fællesskab.

Andre oplevede, at fællesskabet kunne
vendes mod dem som ledere.

Der var en følelse af, at det her er noget,
vi løser sammen. Man drømmer ikke om,
hvad folk har budt ind med, så helt klart
en positiv fællesskabsfølelse, men det har
vi jo generelt her.

Jeg blev syndebuk, fordi jeg er den, der er nærmest
(…) Jeg har oplevet, at personalet har sagt, at de
ikke har tillid til mig, snakker i krogene, grænsende
til mobning. Det har jeg skulle lære at leve med,
det, at man ikke har følgeskab af hele sit personale,
så jeg har overvejet, om jeg overhovedet skal være
leder.

Oplevelser af fællesskab - udlån og indlån

Fællesskab blev af nogle beskrevet som
stærkt blandt personale, der var udlånt og
særligt ved returnering til egen afdeling.

Dette ændredes dog over tid, som en anden
beskriver.

COVID har vist os, at vi er sårbare.
Prøven er blevet klaret (…).
Fællesskabet har fået en streg under vi er seje.

Fællesskabsfølelsen var der i starten - gåpåmod. Det
var ligesom et sprint, hvor man gerne ville løbe
hurtigst muligt. Følelsen forsvandt, da man
opdagede, at det var et maraton. Det gik fint den
første måned, så blev folk trætte, og ville gerne
tilbage til deres vante omgivelser. Man kan ikke løbe
maraton, når man ikke ved hvor målstregen er.

Oplevelser af fællesskab med mellemledere i egen afdeling
Nogle ledere oplevede fællesskab fra andre
ledere i egen afdeling.

Ikke alle havde sådanne oplevelser.

Vi brugte hinanden som afdelingssygeplejersker: Skal
vi drikke en kop kaffe? Vi mødtes og talte sammen.
Det er guld værd, at have sådan nogle kollegaer. Vi
støtter også normalt op om hinanden. Hvis du ikke
dyrker det til hverdag, så fungerer det slet ikke under
en krisetid.

Mellem os afdelingssygeplejersker var der meget silo i hele
den store afdeling. Vi havde daglige ledermøder med den
ledende oversygeplejerske, men vi talte ikke ledelse, eller
hvordan vi kunne støtte hinanden. Jeg ville ønske, man
havde gjort mere for at samle os, så vi kunne bruge
hinanden. Jeg spurgte de andre: Hvordan har I det? Men de
orkede næsten ikke at svare. Jeg oplevede, de andre
tænkte: bare jeg får løst mit problem, så er jeg glad.

Oplevelser af fællesskab med den øvrige ledelse
Nogle ledere oplevede nært fællesskab med
deres oversygeplejersker, mens andre følte sig
isolerede, alene og i bunden af hierarkiet.
Generelt var der en oplevelse af, at
beslutninger blev truffet top-down og
afdelingssygeplejerskerne gav udtryk for, at de
ikke blev set, anerkendt eller ordentligt
støttet af hospitalsledelsen.

Jeg har oplevet, at mine ledere gik til møder med
sygehusledelsen - al den information kommer ikke
videre - hvorfor involverer man ikke folk på gulvet?
Man burde holde møder med os (…). Den
sygeplejefaglige direktør kunne være ansvarlig for at
samle alle afdelingssygeplejerskerne (…) Som
afdelingssygeplejerske kommer folk med ALT - vi er
en container, der bare container. En gang i mellem
kunne der måske være nogle, der containede os (…)
Vi bliver en tabt gruppe. Vi skal rumme alt, men vi er
også bare mennesker.

Oplevelser af udfordringer med at balancere mellem forskellige parters interesser og
oplevelser af støtte i systemet
Generelt havde afdelingssygeplejerskerne
svært ved at forstå rationalet bag flere af de
retningslinjer, der blev meldt ud.

Begrænsninger i forhold til besøg resulterede
i flere vanskelige og etiske dilemmaer for
afdelingssygeplejerskerne.

Informationerne og opgaverne blev ændret hele
tiden. Altså jeg husker, der var en situation, hvor jeg
fik besked (…). Jeg nåede lige op i afdelingen og
fortælle mit personale om det, så blev opgaven
ændret (…). Jeg tænkte, at lige om lidt så ændrer de
det, og så står jeg her og ligner verdens største
klovn, der ikke har styr på noget som helst.

De væsentligste udfordringer har været
knyttet til de pårørende, der ikke har
måtte komme på besøg. Her har vi ikke
haft hjælp i retningslinjerne, som vi har
prøvet at holde os til, men også har måtte
gå på kompromis med, da det er et
menneske, der skal leve videre.

Oplevelser af udfordringer med at balancere mellem forskellige parters interesser og
oplevelser af støtte i systemet
Indlån og udlån betød, at afdelingssygeplejerskerne måtte balancere personalets
interesser i forhold til den overordnede
situation.

I COVID-afsnittene måtte lederne håndtere
personale med meget forskellige og
varierende kompetencer.

Personalet var angst, nervøse og
grædende, men jeg blev nødt til at
bruge min professionelle side, når jeg
tog beslutninger om udlån, det andet
ville jeg slet ikke kunne håndtere.

Den største udfordring var mangel på
kompetencer. Meget af personalet
vidste af gode grunde ikke, hvad de
lavede. Det var frygteligt.

Oplevelser af ledelsesmæssige dilemmaer på baggrund af manglende involvering i
beslutningstagning
Det har været svært at håndtere, især når
Oplevelsen af manglende involvering beskrives af
flere som et stort dilemma og somme tider med
følelsen af uretfærdighed.
Flere afdelingssygeplejersker oplevede sig alene og
uden støtte fra systemet.

Nogle ledere oplevede manglende involvering i
vigtige beslutninger med indflydelse på
patientsikkerhed eller arbejdsmiljø, hvilket
resulterede i oplevelsen af at være sat ud på et
sidespor.
Udskrivning og genindlæggelser var ofte
komplekse og uden retningslinjer, og blev
beskrevet af nogle af lederne som værende med
risiko for unødige misforståelser og fejl.

man skulle udlåne personale, og så viste
det sig, at de alligevel ikke behøvede at
komme på det afsnit, de skulle udlånes til.

Det har været svært at stå med bange personale - de stod som
de allertætteste på patienterne. Der var systemet der heller ikke.
Angst fyldte meget - der skulle have været nogle retningslinjer.
Der var så meget gråd og angst blandt personalet, og jeg var
nødt til at være helt sikker på, at jeg kunne samle dem helt op,
inden jeg satte dem ind til patienterne, ellers ville der ske fejl.

Der blev taget alt for hurtige
uigennemtænkte beslutninger - som derefter
blev ændret. Hvis man havde medinddraget
mellemlederne i beslutningsprocesserne,
kunne meget have været gjort bedre og
skabt mindre forvirring.

Afdelingssygeplejerskerne blev spurgt, om de oplevede at
COVID-19-situationen havde udviklet dem som ledere
Ikke alle oplevede situationen som
udviklende, særligt når man ikke kunne være
den leder, man ønskede. Andre gav udtryk for,
at situationen havde gjort dem mere bevidste
om behovet for at være åben og at kunne
rumme frustrationer, der var skabt på
baggrund af beslutninger, de ingen indflydelse
havde på.
Flere reflekterede over, hvad de ville gøre
fremadrettet.

Jeg har lært meget - jeg ville ikke gøre det
på samme måde til næste gang. Jeg ville
have mere dialog med personalet. Jeg har
været meget mindre empatisk og meget
mere hård, og jeg vil bestræbe mig på at
ændre den balance, men jeg havde ikke
rum og tid i den akutte situation.

Afdelingssygeplejerskerne blev spurgt om de havde konkrete forslag til, hvordan de
kunne støttes i en lignende situation. Herunder ses nogle af deres forslag.
Dialog og
ærlighed på alle
niveauer

Klare
retningslinjer
ifht udlånt
personale

Bedre
arbejdsgange

Anerkendelse

Uddannelse som
leder
Daglig de-briefing
og status

Makkerfællesskab
-er på tværs af
SUH

Mere synlig ledelse

En tovholder for alle
afdelingssygeplejerskerne

Tillidsrepræsentant på
banen tidligere

Inddragelse i
beslutningstagning

Bedre udnyttelse af netværk for
afdelingssygeplejersker
Efterspørgsel af
afdelingssygeplejerskernes viden
Blive samlet på
tværs af egen
afdeling og hele
SUH

Til sidst blev afdelingssygeplejerskerne spurgt, om de selv ville tage imod
struktureret hjælp til efterbearbejdning
Hertil svarede ca. halvdelen, at det ville de gerne.

Ja, det tror jeg, at jeg ville. Man ved jo
ikke, hvad man har med i sin rygsæk, som
kunne trænge til at komme frem i lyset.
Det har haft omkostninger fysisk og
mentalt, arbejdsmæssigt og privat.

Ja, det ville jeg gøre, ikke noget
psykologisk, men meget mere
netværksbaseret. Vi skal være bedre
til at bruge hinanden.

FRONTLINE undersøger også det sundhedsfaglige personales og forskernes
oplevelser og erfaringer under COVID-19-pandemien

Læs mere om det på Forskningsstøtteenhedens hjemmeside

www.regionsjaelland.dk/forskning-MVU

