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FRONTLINE
– hospitalspersonalets oplevelser under
første COVID-19 bølge
FORFATTER
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Professor, forskningsleder, ph.d.,
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Sundhedsforskning, Syddansk
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Forskningsprogrammet FRONTLINE undersøger
sundhedspersonalets, ledernes og forskernes perspektiver under
COVID-19 med henblik på at tage ved lære af situationen.
Resultaterne viste at COVID-19 har fungeret som et forstørrelsesglas
for den eksisterende kultur herunder for nye muligheder og barrierer
i forbindelse med krisen.
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FORFATTER

Den 27. februar 2020 blev det første COVID-19-tilfælde bekræftet i Danmark på Sjællands
Universitetshospital. Dette resulterede i en øjeblikkelig organisatorisk respons, der var
koordineret i henhold til både den nationale strategi og til WHO´s pandemistrategi
(Sundhedsstyrelsen, 2020).
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Et andet resultat var et hurtigt etableret samarbejde om forskningsprogrammet FRONTLINE,
der havde fokus på personalets erfaringer og oplevelser under pandemien. Programmets
deltagere var 14 af hospitalets forskere med mellemlang videregående
uddannelsesbaggrund. Programmet var organiseret som tre projekter med hver sin
koordinator, der tilsammen udgjorde projektets koordinatorgruppe (se figur 1 for projektets
opbygning).

De tre projekter under FRONTLINE
De tre projekter havde hver deres protokol og forskningsspørgsmål:
Projekt 1 – det kliniske personale: Hvordan oplever det kliniske personale de ændrede rammer
og vilkår i forbindelse med COVID-situationen? Hvordan oplever de at være klædt på til de nye
opgaver, der skal varetages? Hvordan oplever de det monofaglige såvel som det tværfaglige
samarbejde? Hvilke erfaringer kan med fordel inddrages i fremtiden og i en lignende situation?

Dette spørgsmål blev undersøgt ved hjælp af fokusgruppe-interviews med personalet i
syv forskellige kliniske afdelinger. Der blev afholdt 11 fokusgruppe-interviews, som
inkluderede 62 sundhedsprofessionelle med forskellig baggrund (sygeplejersker, læger,
social og sundhedsassistenter, lægesekretærer, fysioterapeuter og psykologer).
Projekt 2 – afdelingsledere: Hvordan oplever afdelingslederepå flere niveauer, deres funktioner
blive ændrede i forbindelse med COVID-situationen? Oplever lederne at have de rette
kompetencer til at håndtere den aktuelle situation? Hvilke ledelsesmæssige erfaringer kan med
fordel inddrages i lignende situationer?

Dette blev undersøgt via en spørgeskemaundersøgelse blandt alle ledere med
personaleansvar i kliniske og para-kliniske afdelinger.
Projekt 3 – forskere: Hvordan oplever forskere med MVU-baggrund, der er ansat i kliniske
afdelinger, at deres funktioner ændres/påvirkes i forbindelse med COVID-situationen? Påvirkes
forskernes eksisterende forskningsprojekter/programmer af COVID-situationen? Hvordan skaber
COVID-situationen nye samarbejdsformer for innovations- og forskningsprojekter? Dette blev
undersøgt ved hjælp af to online fokusgruppe-interviews med henholdsvis syv juniorforskere
(ph.d.-studerende) og otte seniorforskere.

Da formålet med FRONTLINE først og fremmest var at generere viden til brug i praksis, blev
de tre projekter først rapporteret i form af interne rapporter på dansk, der blev
præsenteret for hospitalets ledelse og direktion, efterhånden som analyserne blev
færdige. Dernæst har forskerne arbejdet mere i dybden med resultaterne og submittet fire
videnskabelige artikler.

FRONTLINE’s resultater
Resultaterne fra de tre projekter viste:
Projekt 1 bidrager med viden om det kliniske personales erfaringer og holdninger til de
konsekvenser, COVID-19 pandemien medførte på arbejdsgange, vante rutiner og de
organisatoriske ændringer. Samlet set viste undersøgelsen en tendens til, at personalet oplevede
pendulering mellem en meningsfuld oplevelse og en mental udtrætning under COVID-19pandemien.

Den kontinuerlige pendelsvingning indikerede, at ledere skal overveje involvering og være
støttende og anerkendende i deres lederstil. Resultaterne understreger desuden
vigtigheden af en forståelse for de udfordringer og muligheder, som en situation som
COVID-19 giver for potentielle og fremtidige ændringer i organisationen.
Projekt 2: Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt til 160 ledere og 72% besvarede. Spørgsmålene
fokuserede på kommunikation, koordinering og beslutningstagning, samarbejde og bekymringer
(inklusive værdier og holdninger). Resultaterne viste, at ledelsesniveau, formel lederuddannelse,
og antal års erfaringer som leder havde betydning for ledernes erfaringer og oplevelser af egne
kompetencer.

For eksempel oplevede afdelingsledere tæt på de overordnede beslutningsprocesser sig
bedre informeret og forberedte på deres opgaver, sammenlignet med mellemlederne, der
var tæt på patienter og personale.
Ledere med formel lederuddannelse oplevede, at de oftere var i stand til at kommunikere
hurtigt, tydeligt og transparent til kollegaer og samarbejdspartnere sammenlignet med
ledere uden formel lederuddannelse. Ledere med under to års ledelseserfaring oplevede
oftere, at de aldrig eller næsten aldrig havde de nødvendige kompetencer til at lede den
ændrede situation.
Projekt 3: Undersøgelsen blandt forskere med mellemlang videregående uddannelse viste, at de
ofte oplevede deres roller som uklare med forskellige definitioner på synlighed og modsatrettede
forventninger.

Dette viste sig som en vekselvirkning mellem ro og uro, og tilpasningen herimellem. Det
viste også, at flere genovervejede og forhandlede deres kerneopgaver mellem forskning &
udvikling (samt patient-relaterede opgaver), samt at særligt juniorforskerne oplevede
usikkerhed og tvivl i forhold til, hvad fremtiden ville bringe af ændringer for deres
funktioner, arbejde og den generelle indstilling til forskningens rolle.
Der har vist sig følgende fællestræk i resultaterne fra de tre projekter under FRONTLINE:
At COVID-19 har fungeret som et forstørrelsesglas for den eksisterende kultur, og for hvad der kan
være af nye muligheder og barrierer i forbindelse med krisen.
At der er et umiddelbart behov for fælles erfaringsopsamling, anerkendelse af de (forskellige)
oplevelser, som personalet og lederne har haft, samt muligheder for debriefing både overordnet
og på afsnitsniveau.
At der er et stort behov for tydelig kommunikation på alle niveauer.

Konklusion
Formålet med FRONTLINE var at generere anvendelsesorienteret viden til brug i praksis og
ved fremtidige pandemier. Dette formål er indfriet for alle tre delprojekter. Desuden har
forskersamarbejdet åbnet for mange forskellige perspektiver på COVID-19 situationen på
både et organisatorisk, sundhedsprofessionelt og ledelsesmæssigt niveau. Dette har gjort
det muligt at beskrive og forstå kompleksiteten i at agere og navigere hensigtsmæssigt
under en pandemi, og på den baggrund kan der opstilles konkrete anbefalinger til de
sundhedsprofessionelle ledere ved fremtidige pandemier.

Note

"

"

Læs mere om projektet
Artikel om ledelse kan læses her:
https://www.dovepress.com/health-professional-frontline-leadersrsquo-experiencesduring-the-covi-peer-reviewed-article-JHL
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