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I denne rapport beskrives resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt sundhedsfaglige ledere med personaleansvar på Sjællands Universitetshospital. Undersøgelsen
blev gennemført i foråret 2020 under COVID-19 pandemien. Rapporten udgives før resultaterne har gennemgået endelig fagfælle bedømmelse (peer-review), idet det skønnes væsentligt for forberedelse på en eventuel ny tilsvarende situation i efteråret 2020.

Resultaterne beskrives i detaljer i selve rapporten, herunder gengives de kort:



Afdelingsledere tæt på de overordnede beslutningsprocesser oplevede sig bedre
informeret og forberedte på deres opgaver, sammenlignet med mellemlederne,
der var tæt på patienter og personale.



Afdelingslederne oplevede oftere at de medvirkede til at træffe komplekse beslutninger, at de havde de nødvendige ressourcer og kompetencer til at håndtere
situationen og at de oplevede sig forberedte på en lignende situation sammenlignet med mellemlederne.



Mellemlederne oplevede oftere at samarbejdet med lederkollegaerne i egne afdelinger blev negativt påvirket end afdelingslederne gjorde.



Mellemlederne oplevede oftere bekymringer i forhold til at arbejde i overensstemmelse med egne værdier og holdninger sammenlignet med afdelingslederne. Mellemlederne følte sig også oftere belastede og bekymrede over eget og familiens
helbred.
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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.



Ligeledes oplevede ledere med formel lederuddannelse oftere, at have de nødvendige kompetencer til at håndtere situationen.



Ledere uden formel lederuddannelse oplevede at have mindre støtte fra ledere i
resten af organisationen, sammenlignet med ledere med lederuddannelse.



Flere ledere med formel lederuddannelse, uanset ledelsesniveau, oplevede deres
opgaver under COVID-19 situationen meningsfulde, men de følte sig også mere
belastede og var mere bekymrede for personale, patienter, egen og familiens
helbred sammenlignet med ledere uden formel lederuddannelse.



Forskelle mellem kliniske og parakliniske lederes oplevelser og erfaringer blev
fundet i forhold til spørgsmål vedrørende patienter. Dette skyldtes, at de parakliniske ledere ikke havde indlagte patienter, hvilket flere også understregede i
de åbne svarmuligheder.



De parakliniske ledere oplevede oftere at have de nødvendige ressourcer til rådighed, de skulle sjældent flytte personale til andre afdelinger eller anderledes
funktioner.



De parakliniske ledere oplevede oftere at få støtte fra lederkollegaer i resten af
organisationen sammenlignet med de kliniske ledere.
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Eneste signifikante forskel mellem antal års erfaring som leder blev fundet i ledernes egne vurderinger af deres ledelsesmæssige kompetencer, hvor ledere
med under to års erfaring som leder oftere oplevede aldrig eller næsten aldrig at
have de nødvendige kompetencer til at lede den ændrede situation.

Figur 1 viser undersøgelsens struktur præsenteret udefra og ind: omgivelser, undersøgte
perspektiver og ledelseskarakteristika. I midten ses undersøgelsen konklusion, at de ledere, der fremadrettet bør tilbydes særlig opmærksomhed og støtte i en krisesituation
som COVID-19, er: 1) mellemlederne, 2) ledere uden formel videreuddannelse og 3)
ledere med mindre end 2 års ledelseserfaring. Såfremt en eller flere af disse faktorer er
til stede, bør der være ekstra opmærksomhed fra organisationen på ledernes behov for
støtte.

Figur 1: Struktur og konklusion.
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Sundhedssystemer over hele verden står i øjeblikket overfor store udfordringer på grund
af den globale spredning af coronavirus (COVID-19). Det forventes, at pandemien kan
ramme flere bølger inden for det næste år (Situation Update Worldwide, as of 10 April
2020, 2020), og at sundhedsvæsenet skal være forberedt på disse bølger.

Den 27. februar 2020 blev det første COVID-19-tilfælde bekræftet i Danmark på Sjællands Universitetshospital. Dette resulterede i en øjeblikkeligt organisatorisk respons koordineret i henhold til både den nationale strategi og til WHO´s pandemistrategi (Sundhedsstyrelsen, 2020). Dette omfattede et beredskabsudvalg, der dagligt var ansvarlig
for koordinering og ændring af infrastrukturen på hospitalet. To COVID-19-enheder og
et testcenter blev oprettet, hvilket resulterede i omorganisering og flytning af enheder
og personale samt rekruttering og uddannelse af personale i intensivpleje. Frontlinjeledere på tværs af hospitalet stod over for store udfordringer for at udskyde alle ikkeakutte operationer, sikre patienter den bedst mulige pleje og behandling og sikre et
sikkert miljø, da fokus på medarbejdere under en pandemi er afgørende (Ruderman et
al., 2006).

Ledere på sundhedsområdet kender til kontinuerlig forandring og udvikling, men COVID19-situationen har tvunget ledere til at møde udfordringer, som mange aldrig har oplevet
før (Daly et al., 2020). Ser man på tidligere erfaringer med krisestyring, herunder SARSpandemien, fremhæves det, at når der ikke findes nogen standardprocedurer, er effektiv
ledelse nøglen til vellykket krisestyring og afgørende for personalets engagement i deres
faglige ansvar (Tseng et al., 2005; Wu et al., 2004). Dette inkluderer, men er ikke begrænset til: effektiv kommunikation (Finset et al., 2020), koordinering og beslutningstagning, samarbejde (Lloyd-Smith, 2020) og kollektiv adfærd (Lloyd-Smith, 2020).
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Frontlinje-ledelse under sådanne omstændigheder er vanskelig og kan føre til overbelastning af lederrollen og konflikt eller tvetydighed, hvis lederens værdier og overbevisninger kompromitteres (Rakowsky et al., 2020). Imidlertid kan frontlinjeledere også få
utilsigtede positive oplevelser og tilegne sig lederkompetencer, som ikke kunne have
været opnået andre steder, for eksempel distance ledelse eller virtuel ledelse (Rakowsky
et al., 2020; Saltman, 2020).

Dette paraply-projekt (Olsen & Hølge-Hazelton, 2016) udgår fra Forskningsstøtteenheden på Sjællands Universitetshospital og sætter fokus på betydningen af den akut ændrede hverdag på grund af COVID-19-pandemien. FRONTLINE består af tre projekter
med fokus på det kliniske personale, ledere og forskere. Resultaterne af FRONTLINE vil
både kunne indgå i lignende situationer og kunne bidrage til nye tiltag på den enkelte
afdeling samt på hospitalsniveau. Rammen for projektet 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 person-centreret tilgang og praksis, forstået som en relationel praksis, som etableres gennem gode relationer mellem
alle sundhedsprofessionelle, patienter/borgere og pårørende. Den person-centrerede tilgang understøttes af værdier som: gensidig respekt og forståelse, respekt for det enkelte individ og rettigheden til selvbestemmelse.

FRONTLINE er etableret hurtigt og i samarbejde mellem interesserede forskere inden for
MVU-forskningsnetværket (Mellemlang Videregående Uddannelse). Alle forskere med tilknytning til netværket blev inviteret til deltagelse. Der er valgt tre perspektiver med
fokus på personalets erfaringer: henholdsvis det kliniske personale i de involverede afdelinger, ledernes og desuden ansatte forskere med mellemlang videregående uddannelsesbaggrund.
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Det overordnede formål med FRONTLINE er at generere viden til lignende fremtidige
situationer, og at kunne trække på de opnåede erfaringer til at understøtte den fremtidige innovations- og forskningskultur i organisationen. Det er FRONTLINE’s primære ambition at producere anvendelsesorienteret viden, til glæde for såvel de enkelte afdelinger
der indgår, som for hele Sjællands Universitetshospital, samt lignende hospitaler i Danmark og udlandet. FRONTLINE’s sekundære ambition er formidling af resultaterne og
produktion af forskningsartikler.

De tre projekter har hver deres protokol og besvarer hver deres forskningsspørgsmål:

1. Hvordan oplever det kliniske personale ændringerne i forbindelse med COVIDsituationen? Hvordan oplever de at være klædt på til de nye opgaver, der skal
varetages? Hvordan oplever de det mono- såvel som det tværfaglige samarbejde? Hvilke erfaringer kan med fordel inddrages i fremtiden og i en lignende
situation?

2. Hvordan oplever afdelingsledere på flere niveauer deres funktioner bliver ændret 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?

3. 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? Skaber COVID-situationen nye samarbejdsformer for innovations- og forskningsprojekter?
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Et overblik over FRONTLINE ses i Figur 2.

Figur 2: FRONTLINE illustreret med de 3 projekt-arme.
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Denne rapport beskriver metode, svarfordelinger og resultater fra projekt 2 - en spørgeskemaundersøgelse blandt alle ledere med personaleansvar på kliniske og parakliniske
afdelinger på Sjællands Universitetshospital. Desuden opridses resultater fra komparative analyser på materialet.

Formålet med denne undersøgelse var at generere anvendelig viden til fremtidig ledelse
under og efter kriser som COVID-19-situationen. Undersøgelsen er baseret på oplevelser
og erfaringer fra sundhedsfaglige ledere med personaleansvar fra Sjællands Universitetshospital de første 6 uger af COVID-19-situationen.
Derudover ønskede vi med undersøgelsen at identificere forskelle i erfaringer fra lederne
under COVID-19-situationen ud fra følgende karakteristika: ledelsesniveau (afdelingsleder og mellemleder), formel lederuddannelse, klinisk/paraklinisk afdeling og antal års
erfaring som leder.

FRONTLINE er godkendt af ledelsen på SUH og Datatilsynet (REG-026-2020). Videnskabsetisk Komité fandt ingen grund til yderligere etisk gennemgang (J.nr. 20-000013).
Undersøgelsen blev udført i overensstemmelse med principperne i Helsinki-erklæringen
(WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human
Subjects, 2020). Alle resultater præsenteres anonymiseret.

Undersøgelsen er baseret på et online spørgeskema med spørgsmål udviklet specifikt til
hospitalsansatte frontline-ledere med personaleansvar. Der blev ikke fundet et i forvejen
valideret spørgeskema, hvorfor der blev udviklet et til dette formål. Spørgeskemaet blev
udviklet med baggrund i international litteratur om lederskab i en sundhedskrise (Evans,
2017; Finset et al., 2020; Hartge et al., 2019), personcentreret ledelse (Cardiff et al.,

9

2018a) og COVID-19 (Guan et al., 2020; Sohrabi et al., 2020). Overfladevaliditeten blev
opnået ved at teste og justere spørgeskemaet med hjælp fra fire ledere inden det endelige skema blev sendt ud.

Første del af spørgeskemaet omhandlede deltagernes faglige baggrund, ledelsesniveau,
antal års erfaring som leder, lederuddannelse og om deltageren havde personaleansvar.
Derefter blev deltagerne bedt om at besvare 27 spørgsmål vedrørende deres oplevelse
af COVID-19-situationen inden for de første 6 uger. Se det fulde spørgeskema i bilag 1.
Spørgsmålene skulle besvares ved hjælp af en fem-punkts Likert-skala (altid, ofte, nogle
gange, sjældent eller aldrig/næsten aldrig). Deltagerne havde mulighed for at uddybe
svarene i en kolonne for åbne svar for ca. hvert 5. spørgsmål.

Endelig blev deltagerne bedt om at evaluere, hvorvidt COVID-19-situationen havde udviklet dem som ledere, og om de havde yderligere at tilføje.

De 27 spørgsmål blev sidenhen inddelt i disse følgende fire temaer, som anses for at
være vigtige i katastrofehåndtering (Tierney, 2019):

Kommunikation: I dette tema omhandler spørgsmålene kommunikationen med kollegaer og samarbejdspartnere, viden om, hvor man finder information om COVID-19 og
videreformidling af dette, forberedelse til næste fase og støtte til ledelsens beslutninger.

Koordinering og beslutningstagning: Dette tema omhandler ressourcer til varetagelse af lederrollen og tilhørende opgaver og til varetagelsen af patientbehov, ud- og
indlån af personale, beslutningstagning i relation til COVID-19, uddelegering af opgaver,
oplevelse af egne kompetencer for denne situation og en evt kommende ny bølge af
pandemien.
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Samarbejde (internt og eksternt): Dette tema omhandler overblik over opgaver fra
ovenstående leder og oplevelse af samarbejde og støtte fra kollegaer og personale.

Bekymringer (inklusive værdier og holdninger): Dette tema omhandler lederens
oplevelse af, at kunne arbejde ud fra egne holdninger og værdier under COVID-19, hvorvidt opgaverne føltes meningsfulde, bekymringer vedrørende eget helbred, familiens og
personalets, kvaliteten af behandlingen og belastning af lederen selv i situationen.

Alle svar og resultater for de 27 spørgsmål, præsenteres i denne rapport i henhold til
disse temaer.

Deltagernes kontaktinformation, jobtitel og personaleansvarsoplysninger blev leveret af
Koncern HR i Region Sjælland og undersøgelsen blev distribueret via et online spørgeskemaprogram, SurveyXact (SurveyXact by Ramboll, 2018).

Alle ledere på SUH modtog en mail med et specifikt hyperlink til spørgeskemaet, der
blev distribueret d. 24. april 2020, 40 dage efter nedlukningen af Danmark (16. marts
2020). Der blev udsendt påmindelser 2 gange, og undersøgelsen blev lukket tre uger
efter, at den blev distribueret første gang. Det var frivilligt at udfylde spørgeskemaet.

De præsenterede data er henholdsvis:

1. Baggrundsdata for respondenterne
2. Svarfordelingen på de 27 spørgsmål for hele gruppen med tilhørende udvalgte
åbne svar for hele gruppen
3. Resultater af udvalgte statistiske komparative analyser
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I alt blev 160 ledere fra 18 kliniske og seks para-kliniske afdelinger inviteret til at udfylde
spørgeskemaet. Følgende afdelinger blev inviteret:

Parakliniske afdelinger:


Billeddiagnostisk Afdeling



Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling



Klinisk Immunologi



Klinisk Mikrobiologi



Patologiafdelingen

Kliniske afdelinger:


Akutafdelingen – Køge



Anæstesiologisk – Køge



Dermatologisk Afdeling – Roskilde



Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling



Hæmatologisk Afdeling – Roskilde



Kardiologisk Afdeling – Roskilde



Kirurgisk Afdeling – Køge



Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder



Medicinsk Afdeling – Køge



Medicinsk Afdeling – Roskilde



Neurologisk Afdeling – Roskilde



Ortopædkirurgisk Afdeling – Køge



Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling



Pædiatrisk Afdeling – Roskilde



Reumatologisk Afdeling



Urologisk Afdeling
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Øjenafdelingen



Øre-Næse-Hals-Kæbekirurgisk Afdeling

De inkluderede faggrupper var: Sygeplejersker, læger, bioanalytikere, lægesekretærer,
fysioterapeuter, jordemødre, radiografer og en tandlæge.

Ud af de 160 inviterede ledere, var der 115 (71,9 %), som gennemførte undersøgelsen.
Figur 3 er et flowchart over deltagerne og frafaldet.

Figur 3: Flowchart over inkluderede og ikke-inkluderede deltagere i studiet.
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Tabel 1 viser demografiske data for de 115 ledere, der gennemførte undersøgelsen, og
de 45, der ikke gennemførte. Desuden sammenlignes variabler for de to grupper, hvor
det er muligt, og der blev ikke fundet nogen signifikante forskelle på grupperne.

Tabel 1: Demografisk data for ledere, der gennemførte undersøgelsen (n = 115), og for de, der
ikke gennemførte (n = 45). Desuden en kolonne, der viser, hvorvidt der var forskel på de to
grupper, baseret på sammenligning af variabler tilgængelige for begge grupper. Variabler, der
kun er tilgængelige for gennemførte deltagere, er baseret på selvoplyst information fra spørgeskemaet.
Gennemførte (n=115)

Karakteristika

Gennemsnit
(min - max)

n (%)

Frafaldne (n=45)
Gennemsnit
(min - max)

n (%)

Forskel på
gennemførte
og frafaldne*
P-værdi

Køn
Mand
Kvinde
Alder (år)
Profession
Læge
Sygeplejerske
Fysioterapeut
Jordemoder
Lægesekretær
Radiograf
Bioanalytiker
Tandlæge
Ledelsesniveau
Afdelingsleder
Mellemleder
Formel ledelsesuddannelse
Ja
Nej
Afdelingstype
Klinisk
Paraklinisk
Antal års ledelseserfaring
0 – 2 år
3 – 5 år
> 5 år

*

22 (19)
93 (81)

-

54 (39 – 65)

52 (33 - 66)

P= 0.35

22 (19)
56 (49)
4 (3)
1 (1)
15 (13)
2 (2)
15 (13)
0 (0)

4 (9)
21 (47)
1 (2)
1 (2)
5 (11)
1 (2)
11 (24)
1 (2)

91 (79)
24 (21)

31 (69)
14 (31)

P = 0.17

40 (35)
75 (65)

10 (22)
35 (78)

P = 0.13

72 (63)
43 (37)

-

22 (19)
17 (15)
75 (66)

-

p-værdi ≤ 0.05 anses som signifikant.
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P = 0.60

-

-

Disse svar vises fordelt på de fire udvalgte nøglebegreber.

UDVALGTE ÅBNE SVAR TIL OVENSTÅENDE GRUPPE SPØRGSMÅL
 Det var svært at kommunikere klart til personalet, da de beslutninger de efterspurgte,
ikke var beslutninger, jeg var med til at tage, og de var lang tid undervejs.
 Problematisk med centrale udmeldinger fra styrelser, politikere m.v. uden forudgående/samtidig skriftligt materiale eller mulighed for forberedelse - medførte betydeligt
"gap" af ofte usikkerhed og mange spørgsmål fra patienter og personale. Vi har holdt
et endog meget højt informationsflow fra ledelsen til personalet (efter min mening).
Det har klart været en fordel, men også tidsmæssig udfordring.
 Jeg har i forbindelse med dette manglet information fra min egen ledelse om, hvad
der har været gang i omkring vores afdeling. Dette har flere gange ført til, at jeg har
måtte arbejde kontra eller har været på bagkant i forhold til min egen faggruppe.
 For mange informationer.
Regionen skulle have én platform som alle skulle arbejde ud fra. Vi skulle hele tiden
vente på, hvad vores egen sygehusledelse meldte ud ville gælde hos os. Vi har SUledelse, men er på NSR-matrikel, og det har givet forvirring, også for patienterne
 Har manglet daglig information fra min nærmeste ledelse. Har ikke været synlig i
hverdagen eller meldt ud, at der ikke var noget nyt. Har ofte oplevet at jeg selv skulle
kontakte min ledelse for at få nye opdaterede oplysninger.
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UDVALGTE ÅBNE SVAR TIL OVENSTÅENDE GRUPPE SPØRGSMÅL
 Oplevede en del gange, at vi byggede broen, mens vi gik over broen.
Havde en del frustreret personale, som jeg havde lånt ud, og jeg kunne intet stille op,
da intensiv vagtplaner blevet lavet om dagligt, fordi antallet af udlån steg.
Medarbejderne i afdelingen kendte/kender ikke deres vagtplan mere end 1 uge
frem......og denne er ikke engang sikker.
 Stor udfordring i personalet, som har været tilbøjelig til at møde ind med ny skrækindjagende "viden" hver morgen, hentet på diverse mere eller mindre lødige medier.
Især lægerne har været mistroiske overfor de centrale udmeldinger. De har givet udtryk for, at der måtte være en anden dagsorden end det udmeldte, fx besparelser,
reel mangel på værnemidler, underinformation osv.
 Jeg har selvfølgelig kun indflydelse på de beslutninger, der blev taget i min egen afdeling. Disse beslutninger var ofte dikteret udefra/ovenfra, og skulle så tilpasses vores afdeling.
 Jeg oplever meget lange processer i Staben og Stabsfolk, som ikke kender virkeligheden på gangene.
 Jeg tænker, at vi alle er blevet udfordret på vores kompetencer. Det, der har fyldt, er
mediernes udlægning af vejledninger m.m., og så hvad vi har haft intern på SUH hvad er rigtigt og forkert? Og jeg har mange gange måtte sige til medarbejderne:
husk nu jeres faglighed... men det er svært, når frygt pludselig spiller ind.
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UDVALGTE ÅBNE SVAR TIL OVENSTÅENDE GRUPPESPØRGSMÅL
 Der blev taget alt for hurtige ugennemtænkte beslutninger - for derefter at blive ændret. Hvis man havde medinddraget mellemleder i beslutningsprocesserne, kunne
meget have været gjort bedre og skabt mindre forvirring.
 Organisationen var meget ustruktureret i begyndelsen, som tidligere skrevet kommer
informationerne fra flere kanaler samtidig, der gav en fornemmelse af, at der ikke blev
talt sammen og koordineret. Den politiske dagsorden er ikke blevet tydeligt gjort nok,
og derfor virkede alle opgaver ikke altid meningsfulde. Der har jeg måtte omsætte opgaven for mine medarbejdere, fordi energien er større hos den enkelte, når de forstår,
hvorfor en opgave skal udføres, selvom den ikke er meningsfuld sundhedsfagligt.
 Der har været utrolig god samarbejdsånd på alle niveauer. Vi har gjort meget for at
minde medarbejderne om, at alle gør deres bedste.
 Meget lidt forståelse for hinandens afdelinger.
 Støtten fra kollegaer var lokal. Der var stor forskel mellem matriklerne. Nogle bød
ikke ind.
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UDVALGTE ÅBNE SVAR TIL OVENSTÅENDE SPØRGSMÅL
 Mine forventninger og ambitioner om god ledelse, har jeg gået på kompromis med for
at kunne løse opgaver med meget korte tidsfrister.
 Udlån til COVID-19 afsnit var ikke i overensstemmelse med mine holdninger og værdier for god ledelse.
Udmelding var at COVID-19 afsnit og ledelsen her havde hånd- og halsret over indmeldte medarbejdere. Min opfattelse er, at vi alle gerne vil hjælpe, men indmeldte
medarbejdere skal have samme rettigheder som andre - altså at kunne ønske fx en
fridag el. fri i en særlig anledning, samt passer det bedst ift. workbalance med afteneller nattevagt.
 Direktionen udsendte informationsmails både til afdelingsledelser og ledende lægesekretærer. Det gjorde mig i stand til at udføre mit arbejde bedre og arbejde med principper for forandringsledelse.
 Jeg var bekymret for, om personalet mentalt kunne tåle situationen. De første uger
brugte jeg/vi meget tid på at tale med de enkelte personaler om deres bekymringer.
 Jeg har kun været bekymret for eget helbred pga. arbejdspresset.
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Der blev foretaget gennemgående analyser på data, men kun for analyser, hvor der
fandtes en signifikant forskel, er resultaterne gengivet i denne rapport.

For at kunne identificere forskelle i ledernes oplevelser under COVID-19-situationen,
blev der foretaget komparative analyser i udvalgte grupper. Flere grupper viste ingen
forskelle, hvorimod følgende karakteristikker blev vurderet som vigtige i inddelingen af
respondenterne i forhold til at se en forskel på oplevelsen af COVID-19-situationen: ledelsesniveau (afdelingsledelse og mellemledelse), formel lederuddannelse og års erfaring som leder.

For alle ikke-normale distribuerede data blev Mann Whitney U-test brugt til at sammenligne to uafhængige grupper (ledelsesniveau, formel ledelsesuddannelse, klinisk/paraklinisk afdeling og års erfaring som leder (<2 år /> 5 år)) (Verma & Abdel-Salam, 2019).
Envejs ikke-parametrisk ANOVA (Kruskal-Wallis H-test) blev brugt til at sammenligne
mere end to uafhængige grupper (antal års erfaring som leder, faggrupper) (Verma &
Abdel-Salam, 2019). Kruskal-Wallis H-test findes passende ved analyse af ordinale variabler, herunder Likert-skalaer (Verma & Abdel-Salam, 2019).

Resultaterne for de komparative analyser præsenteres som en p-værdi og mean rank.
P-værdi angiver en statistisk signifikans. Jo lavere p-værdi, desto mere sandsynligt en
forskel i svarene grupperne imellem. Signifikansniveauet var p <0,050. Mean rank er
summen af ranks divideret med n. Gruppen med den laveste gennemsnitlige rank er den
gruppe med det største antal lavere score. Tilsvarende har gruppen med den højeste
gennemsnitlige rank, et større antal høje scores.
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Alle resultater af de komparative analyser kan ses i Tabel 2 og 3. Svarene på de 27
spørgsmål er opdelt i de fire temaer: kommunikation, koordinering og beslutningstagning, samarbejde og bekymringer.

Komparative analyser, hvor signifikante forskelle ikke blev fundet relevante for formålet/praksis og derfor ikke gennemgås yderligere:



Kliniske versus parakliniske afdelinger: her fandtes signifikante forskelle, men
udelukkende på spørgsmål omhandlende patientkontakt og udlån/indlån af personale. Da de parakliniske afdelinger ikke har samme patientkontakt og ikke i
samme omfang har oplevet ud- og indlån af personale, som de kliniske afdelinger,
blev forskel i resultaterne ikke fundet relevant.



Faggrupper: svar fra alle faggrupper blev sammenlignet med ikke-parametriske
tests for både 2 og flere grupper. Her fandtes ligeledes forskelle i spørgsmål vedrørende patientkontakt og ud- og indlån af personale, og kun forskelle de faggrupper imellem, som arbejdede hhv paraklinisk/klinisk, eksempelvis bioanalytikere versus sygeplejersker. Derfor fandtes heller ikke disse forskelle relevante at
uddybe.
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Tabel 2. Resultater fra de komparative analyser vedrørende karakteristikkerne ledelsesniveau, ledelsesuddannelse og antal års erfaring som leder. For
Mean rank gælder det, at lave værdier repræsenterer “Ofte”; høje værdier repræsenterer “Sjældent/aldrig”. Denne tabel viser resultater fra temaerne
kommunikation og koordinering og beslutningstagning.
Ledelsesniveau1

Spørgsmål
Kommunikation
1. Jeg følte mig i stand til at kommunikere hurtigt, klart og tydeligt til
mine medarbejdere og samarbejdspartnere
7. Jeg vidste, hvor jeg kunne finde faktuel viden om COVID-19-symptomer, sygdom og håndtering
8. Jeg var forberedt på næste fase i udviklingen af COVID-19
14. Jeg var velinformeret fra min nærmeste ledelse
15. Jeg kunne besvare personalets spørgsmål vedrørende COVID-19
16. Jeg kunne besvare patienternes spørgsmål vedrørende COVID-19
26. Personalet støttede de beslutninger, sygehusledelsen traf

Afdelingsleder
(n=40)
Mean rank

Mellemleder
(n=75)
Mean rank

Antal års erfaring som leder1

Ledelsesuddannelse1
Ja (n=72)

Nej (n=43)

P

P
Mean rank

Mean rank

< 2 år
(n=22)
Mean rank

> 5 år
(n=75)
Mean rank

P

51.3

62.3

0.07

56.7

61.6

0.41

50.5

48.6

0.77

58.2

58.7

0.95

58.9

57.9

0.89

44.5

50.3

0.34

53.0

61.4

0.19

60.0

55.9

0.51

43.4

50.7

0.26

62.6

56.3

0.30

57.4

60.5

0.63

47.6

49.4

52.7

61.6

0.12

58.4

58.6

0.99

50.9

48.4

0.67

54.7

60.5

0.34

57.4

60.4

0.62

49.8

48.8

0.88

55.4

59.4

0.50

58.7

56.8

0.73

56.0

47.0

0.16

52.0

61.9

0.11

61.1

54.2

0.26

43.5

50.6

0.26

57.1

59.2

0.72

58.7

58.2

0.94

49.2

49.0

0.97

56.3

59.7

0.60

56.6

61.7

0.41

48.1

49.3

0.86

55.4

60.2

0.45

57.9

59.5

0.80

54.3

47.4

0.29

50.6

62.9

0.05*

58.0

59.4

0.83

50.6

48.5

0.74

53.6

61.1

0.24

59.4

57.1

0.72

46.9

49.6

0.67

58.0

58.0

0.99

54.9

63.1

0.19

40.1

51.6

0.08

53.5

60.4

0.25

51.6

68.7

0.00*

62.0

45.2

0.01*

53.1

60.6

0.21

54.1

64.5

0.08

47.4

49.5

0.74

0.78

Koordinering og beslutningstagning
3. Jeg havde de nødvendige ressourcer til sikkert at tage vare på både
patienter og personale
4. Jeg var, som leder, i stand til at sikre, at patienternes behov blev
imødekommet
5. Jeg påtog mig ledelsesopgaver og ansvar, som jeg ikke havde før
COVID-19
10. Jeg havde indflydelse på de beslutninger, der blev truffet under COVID-19-situationen
11. Jeg var med til at træffe komplekse beslutninger under COVID-19
situationen
12. Jeg måtte pålægge personale andre opgaver, end de er ansat til
13. Jeg måtte flytte/låne personale til andre afsnit/afdelinger
22. Jeg havde de ledelsesmæssige kompetencer, jeg havde behov for
27. Jeg føler mig godt forberedt, hvis en lignende situation opstår

* P-værdier betragtes som signifikante, når ≤ 0,05. 1. Data fandtes ikke normalfordelt, hvorfor der blev anvendt ikke-parametriske metoder.
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Tabel 3. Resultater fra de komparative analyser vedrørende karakteristikkerne ledelsesniveau, ledelsesuddannelse og antal års erfaring som leder. For
Mean rank gælder det, at lave værdier repræsenterer “Ofte”; høje værdier repræsenterer “Sjældent/aldrig”. Denne tabel viser resultater fra temaerne
Samarbejde og Bekymringer
Ledelsesniveau1

Spørgsmål
Samarbejde
6. Jeg havde overblik over de opgaver, jeg blev tildelt fra min nærmeste leder
23. Jeg oplevede, at samarbejdet med de øvrige ledere i min egen afdeling blev
påvirket negativt af COVID-19-situationen
24. Jeg oplevede støtte fra mine ledelseskollegaer i resten af organisationen
25. Jeg fik støtte fra personalet i min afdeling/afsnit, til de beslutninger jeg traf

Antal års erfaring som leder1

Ledelsesuddannelse1

Afdelingsleder
(n=40)
Mean rank

Mellemleder
(n=75)
Mean rank

P

Ja (n=72)

Nej (n=43)

< 2 år
(n=22)

> 5 år
(n=75)

Mean rank

Mean rank

65.6

54.8

0.07

60.4

55.3

0.39

42.1

51.0

0.16

66.3

53.6

0.04*

57.8

58.3

0.94

48.1

49.3

0.85

54.7

59.7

0.42

61.6

52.0

0.11

43.6

50.6

0.28

59.8

57.0

0.64

56.4

60.6

0.48

43.2

50.7

0.23

50.7

62.6

0.048*

57.8

59.7

0.74

55.1

47.2

0.20

57.9

58.8

0.89

54.0

66.1

0.04*

52.8

47.9

0.43

64.0

54.8

0.13

55.0

63.0

0.19

54.9

47.3

0.23

56.8

58.6

0.77

56.1

61.2

0.41

45.0

50.2

0.43

57.1

58.5

0.82

55.1

62.8

0.21

45.0

49.9

0.51

68.9

52.2

0.01*

53.7

65.2

0.06

58.3

46.3

0.06

66.5

53.5

0.04*

55.5

62.2

0.28

51.9

48.2

0.57

Mean rank

P

Mean rank

P

Bekymringer
2. Jeg var i stand til at arbejde på en måde, der var i overensstemmelse med
mine holdninger og værdier i forhold til god ledelse
9. Jeg havde meningsfulde opgaver under COVID-19-situationen
17. Jeg følte mig overbelastet
18. Jeg var bekymret for kvaliteten af behandlingen og plejen til vores patienter
19. Jeg var bekymret for mit personales helbred og trivsel
20. Jeg var bekymret for mit eget helbred
21. Jeg var bekymret for min families helbred

* P-værdier betragtes som signifikante, når ≤ 0,05. 1. Data fandtes ikke normalfordelt, hvorfor der blev anvendt ikke-parametriske metoder.
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Fokus i diskussionen af studiets resultater vil være på følgende karakteristikker: Ledelsesniveau, formel lederuddannelse, kliniske og parakliniske afdelinger samt antal års
erfaring som leder.

Vi fandt ingen signifikante resultater i forhold til ledelsesniveau og kommunikation. Men
data indikerer at afdelingsledere oplevede sig bedre forberedte til den næste fase, at de
kunne kommunikere mere tydeligt og besvare personale og patienters spørgsmål, sammenlignet med mellemlederne. Dette kan betyde at ledere der befinder sig nærmere
beslutningstagerne er bedre informeret og forberedte på deres opgaver, sammenlignet
med frontlinje lederne tæt på patienter og personale. Dette kan give anledning til at
drøfte hvordan mellemledere kan forberedes og informeres bedre i en lignende situation.

Vedrørende koordinering og beslutningstagning svarede afdelingslederne oftere end
mellemlederne, at de traf komplekse beslutninger (signifikant), at de havde de nødvendige ressourcer og kompetencer til at håndtere situationen og at de oplevede sig forberedte på en lignende situation. Dette kan give anledning til at drøfte hvorledes mellemlederne bedre kan forberedes og støttes i en lignende situation.

Vedrørende samarbejde oplevede mellemlederne signifikant mere at samarbejdet med
lederkollegaerne i egne afdelinger blev negativt påvirket af COVID-19-situationen. Derimod oplevede afdelingslederne ikke at føle sig godt informeret af deres nærmeste ledere
(hospitalsledelsen). Resultaterne giver anledning til at drøfte, hvorledes samarbejdet
mellem lederne fremadrettet kan styrkes yderligere for eksempel ved hjælp af fælles
værdier.
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Undersøgelsen fandt signifikante forskelle i spørgsmål vedrørende bekymringer i forhold
til at arbejde i overensstemmelse med egne værdier og holdninger. Her svarede mellemlederne oftere end afdelingslederne at de ikke var i stand til dette. Dette bør give
anledning til drøftelser, da kompromittering af egne værdier og holdninger kan opleves
som moralsk belastende med alvorlige konsekvenser for den enkelte. Resultatet understøttes yderligere af, at mellemlederne oftere følte sig belastede og bekymrede over eget
og familiens helbred.

Der blev ikke fundet nogen signifikante forskelle i kommunikation ved sammenligning af
de to grupper. Resultaterne indikerer imidlertid, at de ledere, der havde en formel uddannelse, er mere tilbøjelige til at kommunikere hurtigt, klart og tydeligt til kolleger og
samarbejdspartnere sammenlignet med dem, der ikke havde ledelsesuddannelse. Dårlig
kommunikation inden for sundhedspleje har vist sig at resultere i ineffektiv udnyttelse
af ressourcer og kompromitteret patientsikkerhed (Vermeir et al., 2015). Af denne grund
bør vores undersøgelsesresultater føre til organisatoriske overvejelser om at være ekstra
opmærksomme og støttende i genopbygningsfasen med de ledere, der ikke har nogen
formel uddannelse. Disse ledere kan være ekstra sårbare på grund af deres erfaringer
med ikke at være i stand til at kommunikere på en måde, som de gerne ville (Greenberg
& Tracy, 2020; Walton et al., 2020).

Med hensyn til koordinering og beslutningstagning oplevede væsentligt flere ledere med
en formel lederuddannelse, at de havde de nødvendige ledelsesmæssige kompetencer
til at håndtere situationen sammenlignet med de ledere, der ikke havde en formel uddannelse. På trods af bevis for værdien af lederuddannelse (Sonnino, 2016) forfremmes
noget sundhedspersonale stadig til ledende stillinger på baggrund af deres kliniske ekspertise uden at have de specifikke ledelseskompetencer (Pfeffermann & Kurth, 2014).
Resultaterne af vores forskning er et vigtigt budskab til hospitalsledelsen om at prioritere
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at hæve uddannelsesniveauet for eksisterende ledere samt at stille et krav om et højere
niveau af uddannelsesforberedelse i udnævnelsen af fremtidige ledere.

Der blev ikke fundet signifikante forskelle i teamet samarbejde, når man sammenlignede
de ledere, der havde formel lederuddannelse, med dem, der ikke havde det. Resultaterne viser imidlertid, at lederne uden formel uddannelse oplevede mindre støtte fra
deres lederkolleger i resten af organisationen sammenlignet med de ledere, der havde
formel uddannelse. Kapaciteten til at etablere netværk er beskrevet som en vigtig kompetence inden for lederuddannelse og uddannelse (Sonnino, 2016). I COVID-19-situationen kan manglende støtte blandt ledere føre til manglende muligheder for at koordinere
og samarbejde og følgelig føre til potentiel ineffektiv brug af ressourcer, kompromitteret
patientsikkerhed og manglende støtte blandt ledere.

Med hensyn til temaet bekymringer oplevede signifikant flere ledere med formel uddannelse, at deres opgaver under COVID-19-situationen var meningsfulde sammenlignet
med dem, der ikke havde formel uddannelse. På trods af, at deres opgaver synes at
være meningsfulde for dem, følte lederne, der havde en lederuddannelse, sig mere overvældede og var mere bekymrede for patienternes, personalets, egen og egen families
sundhed og trivsel. Dette er et interessant fund, da det fremhæver den rolle, som lederuddannelse spiller for at hjælpe ledere med at afbalancere opgavetildeling/præstation
med personers trivsel. Dette fund åbner et rum for at undersøge personcentreret lederskab (Cardiff et al., 2018b) i krisetider. På sådanne tidspunkter bliver driftsopgaver
uundgåeligt nøgleprioriteten. Imidlertid er velfærd og trivsel for personer, der er ramt
af sådanne kriser, lige så vigtigt, men henvises ofte til et lavere prioritetsniveau. Personcentrerede ledere har ekspertisen til at integrere disse bekymringer, idet de anerkender, at trivsel for alle personer er en nøglestrategi i effektiv opgaveopnåelse og ledelseseffektivitet (Cardiff et al., 2018b; Lynch et al., 2017).
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På trods af en forudsigelse af, at mange års erfaring som leder (Johansson et al., 2010)
ville føre til betydelige forskelle inden for alle undersøgte nøgleområder, blev den eneste
signifikante forskel fundet i spørgsmålet om opfattelse af egne ledelsesmæssige kompetencer (koordinering og beslutningstagning). Her svarede lederne med mindre end to
års erfaring, ikke overraskende, at de aldrig eller næsten aldrig oplevede, at de havde
de nødvendige kompetencer til effektivt at styre COVID-19 situationen sammenlignet
med ledere med mere end fem års erfaring. Dette understreger behovet for at yde ekstra
støtte til denne gruppe af nye ledere, når der opstår en ny sundhedskrise (Vogus &
McClelland, 2020).

Figur 4 illustrerer undersøgelsens struktur præsenteret udefra og ind: omgivelser, undersøgte perspektiver og ledelseskarakteristika. I midten ses undersøgelsen konklusion:
at de ledere, der fremadrettet bør tilbydes særlig opmærksomhed og støtte i en krisesituation som COVID-19, er: 1) mellemlederne, 2) ledere uden formel videreuddannelse
og 3) ledere med mindre end 2 års ledelseserfaring. Såfremt en eller flere af disse faktorer er til stede, bør der være ekstra opmærksomhed fra organisationen på ledernes
behov for støtte.
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Figur 4: Struktur og konklusion.

De største begrænsninger er, at data kun blev indsamlet fra ét hospital, og at spørgeskemaet kunne have været videreudviklet og psykometrisk testet. En styrke er, at 72%
af lederne udfyldte spørgeskemaet. Dette giver et ret komplet billede fra ét hospital.
Også den korte tidsperiode fra udbruddet af pandemien til lederne udfyldte spørgeskemaet reducerede risikoen for recall bias.

Denne undersøgelse bidrager til evidensen for COVID-19-epidemiens påvirkning hos
hospitalsansatte ledere ved at understrege vigtigheden af, at organisationen har en
grundig forståelse af viden, færdigheder og erfaring hos ledere i organisationen og deres
behov for støtte i krisetider. Organisationer kan bruge resultaterne fra denne undersøgelse til at prioritere sin ledelsesstøtte i krisetider ved at fokusere på mellemledere,
ledere uden formel lederuddannelse og ledere med mindre end to års erfaring som leder.
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