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Projektet FRONTLINE undersøgte i forsommeren 2020 det kliniske personales, ledernes og
forskernes holdninger og perspektiver på at befinde sig i frontlinjen under den første fase
af COVID-19 pandemien på Sjællands Universitets Hospital (SUH). Projektet bestod af tre
delprojekter

med

deltagelse

af

14

forskere

fra

8

kliniske

afdelinger

og

Forskningsstøtteenheden på SUH. Projektet havde til formål at udvikle specifikke
anbefalinger målrettet en lignende fremtidig situation med fokus på 1) kommunikation, 2)
samarbejde, 3) ledelse og 4) innovation.

Denne rapport beskriver resultatet af det kliniske personales holdninger og perspektiver
vedrørende disse fire fokusområder under COVID-19. På baggrund af resultaterne angives
desuden anbefalinger til fremtidige handlinger, hvis en lignende situation skulle opstå.

I slutningen af januar 2020 udsendte Verdenssundhedsorganisationen (WHO) en
verdensomspændende advarsel om at en ny epidemisk viral sygdom, kaldet SARS-CoV-2
(COVID-19) var brudt ud. Den 27. februar 2020 blev det første COVID-19-tilfælde
bekræftet i Danmark på SUH. Dette resulterede i en øjeblikkelig organisatorisk respons
koordineret i henhold til både den nationale strategi og til WHO´s pandemistrategi
(Sundhedsstyrelsen, 2020). Det organisatoriske respons omfattede et beredskabsudvalg,
der dagligt var ansvarlig for koordinering og ændring af infrastrukturen på hospitalet. To
COVID-19 afsnit (medicinsk afsnit, samt intensivt afsnit) og et testcenter blev oprettet,
hvilket resulterede i omorganisering og flytning af enheder og personale samt rekruttering
og uddannelse af personale til intensivpleje.
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Erfaringer fra lignende pandemier har vist, at håndteringen af pandemier har været
afhængig af de sundhedsprofessionelles villighed, trods risici, til at gå på arbejde (Ives et
al., 2009). Forskning har ligeledes vist, at det risikobetonede arbejde i disse perioder har
været præget af angst, vrede og frygt (Maunder et al., 2003).

Da det forventes, at pandemien kan ramme i flere bølger inden for det næste år (Situation
Update Worldwide, as of 10 April 2020, 2020), er det nødvendigt, at sundhedsvæsenet er
forberedt på dette .

Personalet er de vigtigste aktører i plejen og behandlingen af patienter med COVID-19. De
er specielt udfordret, idet de skal håndtere de smittede patienter, men også sikre
beskyttelse af sig selv for at undgå at blive smittet. Yderligere risikerer de at skulle
omplaceres

og herved blive udfordret på egne følelser og barrierer i forhold til de

strukturændringer det må afstedkomme, samt eventuelle medfølgende oplevelser af ikke
at besidde de efterspurgte kompetencer (Suwantarat & Apisarnthanarak, 2015).

COVID-19-pandemien har haft indvirkning på mange niveauer i sundhedsvæsenet, især i
forhold til en massiv omstrukturering af det kliniske personale (Sundhedsstyrelsen, 2020).
Derfor er der behov for viden til at understøtte det kliniske personale og lederne i at kunne
stå i frontlinjen og herigennem udvikle en beredskabspakke til fremtidige situationer,
baseret på viden fra deltagerne selv.

De erfaringer, den første bølge af COVID-19 har afstedkommet, kan bidrage til at forberede
SUH på fremtidige lignende situationer. Desuden kan resultaterne være med til at sikre en
sufficient støtte til alle aktører under COVID-19, med de forskelligartede behov, der via
interviewene har vist sig at være til stede hos aktørerne, samt bidrage til nye tiltag både
på den enkelte afdeling og på hospitalsniveau.
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FRONTLINE er et paraply-projekt (Olsen & Hølge-Hazelton, 2016), der udgår fra
Forskningsstøtteenheden på SUH, hvor målet er at sætte fokus på betydningen af den akut
ændrede hverdag, der er opstået på grund af COVID-19-pandemien. FRONTLINE består af
tre projekter med hvert sit fokus, henholdsvis det kliniske personale, ledere og forskere
(Figur 1).

Rammen for FRONTLINE ligger indenfor SUH’s forskningsstrategi, som skal bidrage til at
skabe den bedst mulige behandling og pleje af patienterne. I SUH’s vision og mission
lægges op til en personcentreret tilgang og praksis, forstået som en relationel praksis, som
etableres gennem gode relationer mellem alle sundhedsprofessionelle, patienter/borgere
og pårørende. Den personcentrerede tilgang understøttes af værdier som: gensidig respekt
og forståelse, respekt for det enkelte individ og rettigheden til selvbestemmelse
(McCormack & McCance, 2006).

FRONTLINE er etableret i samarbejde mellem 14 forskere på SUH. Det overordnede formål
var at opnå forståelse for det kliniske personales oplevelser og erfaringer i forhold til at
være frontlinje-personale under første bølge af COVID-19-pandemien.
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Figur 1: FRONTLINE illustreret med de 3 projekt-arme.

Denne rapport beskriver projekt 1, som blev udført som en kvalitativ fokusgruppe
interviewundersøgelse blandt klinisk personale med patientkontakt på SUH.

Formålet med projekt 1 var at undersøge det kliniske personales holdninger, oplevelser og
erfaringer med at være i frontlinjen under COVID-19-pandemien. Forskningsspørgsmålene
var:


Hvordan oplevede det kliniske personale ændringerne i forbindelse med COVID19?



Hvordan oplevede de, at være klædt på til de nye opgaver, der skulle varetages?



Hvordan oplevede de det mono- og det tværfaglige samarbejde?
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Hvilke erfaringer kan anvendes i fremtiden og i lignende situationer?

MÅL
Målet med projektet var at opnå forståelse for de rammer og vilkår, det kliniske
sundhedspersonale befandt sig i under COVID-19, og på den baggrund generere
anvendelsesorienteret viden til lignende, fremtidige situationer.

Klinisk personale ansat på SUH, som enten direkte eller indirekte var involveret i udlån til
anden afdeling under første bølge af COVID-19, blev inviteret til at deltage i et fokusgruppe
interview på ”egen” afdeling. Deltagerne blev rekrutteret via opslag på afdelingerne, eller
ved direkte forespørgsel. Metoden bag fokusgruppe-interviewene var inspireret af Kvale &
Brinkman (2008).

Alle fokusgruppeinterviewene blev analyseret ud fra en tematisk analysemetode inspireret
af Clarke and Braun (2013). Analysemetoden er en trinvis proces (seks faser i alt), hvor
mønstre i alle interviewene systematisk identificeres og ekstraheres til generiske temaer.
Disse temaer danner grundlaget i studiets resultater.

Afdelingerne blev udvalgt på baggrund af de ansættelsessteder/specialer, de involverede
forskere i FRONTLINE var ansat i:


Anæstesiologisk Afdeling



Hæmatologisk Afdeling



Kirurgisk Afdeling



Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder



Neurologisk Afdeling



Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling
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Øre-Næse-Hals-Kæbekirurgisk Afdeling



Reumatologisk Afdeling

De inkluderede faggrupper i fokusgruppe-interviewene var: Sygeplejersker, Social – og
Sundhedsassistenter,

læger,

lægesekretærer,

fysioterapeuter,

og

psykologer.

De

ansvarlige forskere fra de respektive afdelinger vurderede, i samråd med afsnitsledelserne,
hvor mange fokusgruppe interviews, det var muligt at foretage. Kriterierne for deltagelse
var et af følgende:
A. Klinisk personale udlånt til anden afdeling (primært COVID-19 medicinsk eller
intensiv afsnit)
B. Klinisk personale, som enten var på standby i eget afsnit, eller oplevede ændrede
arbejdsopgaver og/eller strukturer i egen afdeling
Tabel 1: Karakteristika over deltagerne
Karakteristika

Antal (%)

Antal deltagere

Gennemsnit
(SD)

Min - max

62

Køn
Kvinder
Mænd

56 (90)
6 (10)

Alder

40,5 (9)

Grunduddannelse
Sygeplejerske
Læge
Social- og sundhedsassistenter
Lægesekretær
Fysioterapeut
Psykolog
Antal år ansat I klinisk praksis

44 (71)
6 (10)
4 (7)
5 (8)
2 (3)
1 (2)
0 - 39

Antal år ansat I nuværende stilling
0 - 21
Klinisk forpligtelse før COVID-19
Ja
Nej
Skiftet afdeling under COVID-19
Ja
Nej
Standby COVID-19-personale
Ja
Nej
Deltaget i debriefing/defusing på eget afsnit i forhold til
COVID-19
Ja
Nej
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52 (84)
10 (16)
47 (76)
15 (24)
42 (68)
20 (32)

0 (0)
62 (100)

FRONTLINE

er

godkendt

af

ledelsen

på

SUH

og

Datatilsynet

(REG-026-2020).

Videnskabsetisk Komité fandt ingen grund til yderligere etisk gennemgang (J.nr. 20000013). Undersøgelsen blev udført i overensstemmelse med principperne i Helsinkierklæringen (WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research
Involving Human Subjects, 2020). Alle resultater præsenteres anonymiseret.
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Resultaterne af analysen førte frem til følgende fem temaer: Frivillighed versus Tvang;
Pionerånd versus Arbejdskraft; Tryghed versus Utryghed; Stolthed versus Skam;
Samfundssind versus Uretfærdighed.

Under hvert tema er der en pendulering mellem to poler, som er illustreret med en figur i
hvert afsnit.

Det kliniske personale oplevede, på tværs af afdelingerne, at de befandt sig i et
spændingsfelt mellem frivillighed og tvang. Alle gav udtryk for, at de som udgangspunkt
var indstillet på at skulle yde en særlig indsats under COVID-19, som indebar at den
enkelte måtte ændre sin vanlige funktion. Nogle medarbejdere meldte sig frivilligt og
rapporterede en oplevelse af arbejdsglæde grundet det at være en del af fællesskabet,
medførende en solidaritetsfølelse, og en styrkelse af deres fagidentitet, endvidere fik de
erfaringer de kunne tage med sig videre.
Andre medarbejdere rapporterede, at de følte sig tvunget ud i arbejdsopgaver, som de
ikke følte sig kompetente til. De var samtidig angste for at skulle varetage opgaver på
COVID afsnittet, som kunne medføre, at de selv blev smittet, men også at de frygtede at
smitte andre. Påbud/tvang blev ikke kun oplevet påført fra lederne, men også i en vis grad
fra kollegaernes side. Dette har i enkelte tilfælde udløst stress og for nogle en
belastningsreaktion, hvilket i enkelte tilfælde resulterede i sygemeldinger.
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Alle deltagere havde oplevet ændret organisering af deres arbejde – uanset hvor, hvilken
og i hvor høj grad af omstilling, de havde været en del af. Personalet oplevede stor forskel
i organiseringen og omstruktureringen af arbejdsopgaver. Nogle oplevede en meget ringe
grad af information, mens andre oplevede, at informationsstrømmen var for stor og for
konstant. Dette var dog afsnits- og afdelingsspecifikt.

På den ene side oplevede

deltagerne, at organiseringen på nogle udlånsafdelinger tog afsæt i, hvad der var muligt
her og nu. Derfra blev det løbende revideret og justeret både på grundlag af oppefra
kommende krav og forventninger, men også i høj grad på baggrund af input fra alle i
afdelingen. På disse afdelinger opstod en følelse af pioner ånd og fællesskab – ”Vi gør det
her sammen”. I den anden ende af kontinuummet blev der udtrykt stor frustration over
organiseringen af vagtplaner, samt pludselige ændringer i denne. Misvisende informationer
om mødetider, manglende klar ansvarsfordeling samt manglende respekt for, at man også
ønskede at have et privatliv, der skulle fungere. Flere udtrykte at ”være til grin” i forhold
til at være for mange i vagt set i lyset af antal reelt indlagte patienter. Flere deltagere
udtrykte en følelse af at være ren arbejdskraft, som ganske vist udfyldte vigtige funktioner,
men ikke i øvrigt havde indflydelse på arbejdsgange eller vagtplanlægning. Derfor blev der
udtrykt stor undren over måden, ressourcerne blev benyttet på, manglende fast styring
(rammesætning) samt manglende tydelig ledelse i forhold til personalemæssige aspekter.
I forhold til organiseringen af arbejdsgangene vedrørende håndteringen af patienten, blev
det positivt oplevet at kunne fravige den klassiske diagnose-kassetænkning. Personalet
kunne tage imod patienterne mere ”åbent” og uden det diagnose-specifikke som
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indgangsvinkel, men lade tiden vise hvilke symptomer, der skulle håndteres og hvilken
pleje, der skulle tilbydes den enkelte patient.

I kontinuummet mellem tryghed og utryghed lå behovet for sikkerhed i arbejdslivet.
Således blev der oplevet et stort behov for læring og faste rammer/strukturer. Generelt
blev der udtrykt to niveauer af tryghed; 1) egen og patientens sikkerhed, 2) tryghed ved
at kunne varetage de skiftende opgaver. De konstante skiftende retningslinjer og
manglende adgang til værnemidler øgede oplevelsen af utryghed. Der blev oplevet forskel
i læringsmuligheder og tilbud på de specifikke afsnit. Oplæringstilbuddene blev beskrevet
som værende meget varierende. For mange af deltagerne blev oplæringen ikke oplevet
som dækkende, men den form for læring, som dækkede løbende oplæring på
udlånsafsnittene og færdigheds-træning fungerede dog godt. Deltagerne udtrykte i den
forbindelse, at de qua deres grunduddannelse i en vis udstrækning følte sig klædt på til
opgaverne. Ansvaret for patienterne på de afsnit man var udlånt til kunne, for nogle,
opleves som en stor byrde, hvorimod det for andre føltes som en form for frihed, da
ansvaret således ikke blev oplevet som værende så stort, når man var udlånt til andre
afsnit eller udførte andre arbejdsopgaver. Dette kom til udtryk i deltagerkommentarer som,
at det ikke var deres skyld, hvis der skete noget uforudset. Ekspertrollen kunne lægges
væk, hvilket deltagerne beskrev, at det skabte større grad af tryghed ved egen rolle og
forventninger til denne.
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Resultaterne viste, at COVID-19 havde indflydelse på personalets fagidentitet. Mange
sygeplejersker reflekterede blandt andet over, om de var i det rette fag, og med de rette
arbejdsopgaver. Mange deltagere oplevede en stolthed over at bidrage til og blive aktivt
involveret i at løfte en fælles opgave, og over at lykkes med nye og udfordrende faglige
opgaver. I den anden ende af kontinuummet, var der også deltagere, som oplevede flovhed
og skam over, at det ikke lykkedes at løse faglige opgaver på en måde, de selv var tilfredse
med. Denne skam blev styrket ved manglende travlhed i afdelingerne i de perioder, hvor
der ikke kom det ”flow” af patienter, som beregnet. Dette aspekt blev forstærket af, at de,
som frivilligt meldte sig til at arbejde på f.eks. COVID-19-afsnittet, blev ”hyldet” som helte
i stam-afsnittene. Det kom samtidig frem i interviewene, hvordan også samfundets syn på
sundhedspersonalet under COVID-19-perioden, generelt påvirkede arbejdsglæden og ens
rolle. Nogle oplevede, at blive ”afvist” af familie og venner, fordi man potentielt var i større
risiko for at være smittebærer. Samtidig kom aspekterne vedrørende helte-dyrkelsen fra
samfundet også frem i interviewene, som ikke udelukkende vakte stolthed, men også en
grad af ”utilpashed” over at blive idealiseret, fordi det ikke stod mål med det, de følte, de
bidrog med på arbejdspladsen. Flere gav også udtryk for, at de adskillige gange kom til at
stå i etiske dilemmaer, som gjorde voldsomt indtryk på dem, og som de efterfølgende ikke
havde det godt med, at have været en del af.
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Implicit i dette fund lå den personlige investering, at man som sundhedspersonale er
uddannet til at tage vare på andre – også under COVID-19. Her blev udtrykt samfundssind
og en faglig stolthed, som hjalp personalet i at håndtere perioden med mange
omstruktureringer og nye krav. Det, at skulle omstille sig hurtigt til ny organisering, nye
funktioner, ny fagidentitet blev beskrevet som en yderst anstrengende og vedvarende
proces, som fordrede en stor grad af personlig investering. Der blev derfor i den ene ende
af spektret oplevet en følelse af at kunne mere, end man troede, og en stolthed over at
kunne bidrage med en personlig investering. I den anden ende af spektret blev der oplevet
en frustration, hvis den personlige investering ikke længere gav hverken mening eller faglig
stolthed. Dette kom ligeledes til udtryk, hvis man slet og ret kørte træt, fordi der ikke var
mulighed for at ”lade op” – og hvis arbejdsbyrden samtidig føltes ulige fordelt, ændrede
oplevelsen af samfundssind sig til en oplevelse af uretfærdighed.
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Nedenstående anbefalinger er udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger fra personalet,
der deltog i fokusgruppeinterviewene. Anbefalingerne kan anvendes som guidelines, hvis
en lignende situation skulle opstå:

Klare retningslinjer for udlån af personale indeholdende følgende punkter


Frivillighed (muligheden for at sige fra skal være tilstede)



Vilkår/rammer for udlånspersonale (hvem refererer man til, specifikke funktioner,
forventninger)



Struktureret vagtplanlægning med lighed i vagtbyrden

Kommunikation i forbindelse med udlån


Tydelig ledelse (både administrativt og fagligt)



Behov for klar, hyppig kommunikation fra og på den afdeling man er udlånt til



Klarhed og overblik over udlånsafdelingens indretning



Tydelighed i forventninger til personalet (heriblandt kompetencer)



Beredskabets faser og implikationerne for dette

Informationsniveau


Målrettet og gennemtænkt information fra egen ledelse (ikke kun Direktionen på
SUH), dog i moderate mængder



Tydelig strategi på afdelingsniveau i forhold til informationer



Tydelig ledelse, som udarbejder en klar rammesætning for beslutninger, der træffes
i afdelingen (undgå individuelle, uformelle beslutninger, som ændres dagligt)

Forberedelse og træning


Simulationstræning ift. håndtering af værnemidler



Simulationstræning ift. hvordan man agerer korrekt ved isolation med fokus på
patienten og dennes pårørende, samtidig med at man bærer isolationstøj (og
hermed afskåret fra muligheden for nonverbal kommunikation)



Lige muligheder for alle til at kunne tilgå relevant undervisning
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Etiske overvejelser


Etisk rammesætning/fælles konsensus (bl.a. i forhold til håndtering af pårørende)



Etisk rammesæt for varetagelse af personalets individuelle behov - hvorfor/hvornår
er det okay at sige fra (angst, skrøbelighed, familieliv, sårbare familiemedlemmer,
usikkerhed om egne kompetencer mm.)

Psykologisk beredskab


Mulighed for og etablering af debriefing ved behov



Mulighed for eksistentiel rådgivning/sparring (ved hospitalspræst eller psykolog)



Etablering af vidensbank til andre lignende situationer

Denne undersøgelse bidrager med viden om et udvalg af det kliniske personales erfaringer
og holdninger til de konsekvenser, COVID-19-pandemien medførte på arbejdsgange, vante
rutiner og de organisatoriske ændringer. Rapporten understreger vigtigheden af en grundig
forståelse for de udfordringer, men også muligheder, det giver for potentielle, fremtidige
ændringer i organisationen. Samtidig skal rapporten ses som et værktøj, der kan støtte
ledere i organisationen til at varetage personalets behov i krisetider. Ikke alle kliniske
afdelinger på SUH er inkluderet, men det vurderes, at de der har leveret personale, er
repræsentative. Samtidig er deltagerantallet relativt højt med deltagelse fra 7 forskellige
afdelinger, hvilket hermed kan sikre variation i data. Projektet blev udført i den lokale
kontekst, hvor resultaterne ønskes implementeret, hvilket vurderes at være en fordel.
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