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V

i lever i en verden, hvor vi hele tiden kastes ud i situationer, vi
ikke har været i før. Dette gælder også for dig som praktiserende
læge. For trods et dagligt velkendt ”henvendelsesmønster”
oplever du formentlig også tit situationer, hvor patienter eller pårørende overrasker dig. Usikkerhed og uventede hændelser er en del af
hverdagen i almen praksis. Langt de fleste praktiserende læger er heldigvis godt rustet til at blive sat i disse uvante situationer. Alligevel er de
fleste læger nok mere ”på prøve” med en virusepidemi, som vi ikke er
helt sikre på hvordan udvikler sig.

De fleste bliver i disse dage med andre ord sat i situationer, der
kræver noget ekstraordinært. Eksempelvis en pludselig og markant
nedgang i antal af patienter, virtuelle møder med patienterne og en
økonomi, der er kommet under pres. Det er derfor nu, der er brug for alt
det, du har lært om ledelse igennem tiden. Ledelse af din egen dagligdag, men også af personalet og hele den situation, du er kastet ud i.
I denne artikel vil vi forsøge os med nogle få råd om, hvordan du kan
blive skarpere på din ledelse af dig selv, din klinik og dit personale.
Hvad enten du er i solopraksis eller er i kompagniskab.
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Det er nu, dine ord har særlig vægt
Det er en del af din hverdag som praktiserende læge at tale med mange
mennesker, fra du møder ind, til du går hjem. Samtaler med patienter,
sygehuslæger, hjemmesygeplejersker, sundhedsmyndigheder og ikke
mindst dit personale. En stor del af din ledelse viser du gennem det, du
siger, og de handlinger, der følger med. I tider som disse får dine handlinger og især det, du siger, og måden, du siger det på, en særlig stor
betydning. I usikre tider bliver der kigget ekstra meget på dig og de
signaler, du udsender. På hvad du gør, og hvad du siger. Hvis du tøver og
er usikker, bliver dit personale og dine omgivelser det også.
Så det er nu, du skal vise dit lederskab. Hvis du ikke som leder træder i
karakter og får meldt en retning og en plan ud, så skaber du usikkerhed.
Jo mere du kan udstråle ro, jo mere smitter det af på ”stemningen i lokalet”. Det kan lyde lidt for abstrakt at have fokus på ”stemningen”. Men
inden for ledelsesforskningen har det længe været et velkendt ordsprog,
at ”kultur spiser strategi til morgenmad”. Med andre ord er alt det, vi ikke
rigtig kan se, noget af det, der betyder mest i din klinik. Værdierne og
normerne. Dem skaber du gennem dine handlinger og det, du siger.
Kommunikation er derfor i disse tider et af de vigtigste ledelsesredskaber, du har. Du skal som leder kunne sige det alvorlige på en rolig
måde: ”Vi har styr på det, vi klarer det”, men samtidig også kunne formidle situationens alvor ved at sige; ”Det er nu, vi løfter i flok. Det er
lige præcis nu, at vi regner med hinanden”. Du bliver normsættende
med den måde, du siger tingene på.
Lad os give et eksempel, som én af os oplevede i sidste uge i en lidt
større kompagniskabspraksis. Den ene sekretær var gået hjem, to timer
før hendes arbejdsdag sluttede, og det var uden at spørge lægerne om
tilladelse til det. Lægerne finder først ud af det, da de spørger en af de
andre sekretærer. Det får resolut én af lægerne til at ringe til sekretæren
og beordre hende tilbage i klinikken. Hun vender tilbage, flov og ked af
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det. Hun fortæller, at hun er gået tidligt, fordi hun ville hjem til sine børn.
De er alene hjemme. Skolen er jo lukket. I øvrigt var der heller ikke mere
at foretage sig i klinikken. Hun havde spurgt en af de andre i personalegruppen, der sagde, at hun nok skulle tage, hvad der måtte komme. Situationen giver dønninger dagen efter i klinikken. Der er dårlig stemning og
surmuleri i personalegruppen. En af lægerne træder nu i karakter, og
siger: ”Tag det roligt. Det er en meget særlig tid, vi er i, vi − og det gælder også
for os læger − kommer alle til at lave fejl. Vi må være mere overbærende med
hinanden og sige mere ”pyt”. Og vi har alle et ansvar for at bevare den gode
stemning”. Lægen forløser situationen med disse ord. Han viser sin egen
fejlbarlighed, og at han kan rumme sekretærens fejltrin. Han får personalegruppen løftet op af det hul af utilfredshed, de var godt på vej til at grave
sig dybere ned i. Ord kan gøre meget i svære situationer.

Det er nu, jeres sammenhold og handlekraft skal stå sin prøve
For at kunne udvise tydelig ledelse skal I som læger og ledere stå sammen.
Som sololæge er det ofte lidt nemmere. Der skal du ”blot blive enig med dig
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selv” om, hvad vej du vil gå. Til gengæld kan du savne sparring og viden om,
hvordan andre sololæger tackler situationen. Hvis du er i en kompagniskabspraksis, bliver I nødt til at tale sammen om, hvordan I vil prioritere.
Og det kan godt blive til svære diskussioner. Det kan være spørgsmål som:
Hvilke patienter skal I se, hvordan gør I det konkret, hvordan undgås for
stort indtægtstab, hvad er vigtigst, hvilke hensyn skal I tage?
Et af de svære spørgsmål, som mange også stiller sig i denne tid, er
spørgsmålet, om man skal sende ansatte hjem og i givet fald hvem. Der
er mange overvejelser og dilemmaer i det spørgsmål. Det er afgørende,
at I får talt om jeres tanker og jeres bekymringer og får besluttet, i hvilken retning I vil gå.
I sidste uge var én af os på besøg i en tremandspraksis. Der var uro i
klinikken og stor nedgang i antallet af henvendelser. De tre læger virkede
rådvilde, men gik dog med overvejelser om at sende begge sekretærer
hjem. De valgte at holde et kort møde om eftermiddagen. De fik sat ord
på, hvad de hver især var mest bekymrede for, og dermed også, hvad der
var vigtigst for dem hver især. Den ene var bekymret for økonomien, en
anden for at blive for stresset ved at stå med det hele selv (især hvis de
andre blev syge), og den tredje var bekymret for fagligheden og for, hvad
Styrelsen for Patientsikkerhed kunne finde på. Ved at få snakket grundigt
sammen fik de opvejet fordele og ulemper, fandt et kompromis, som var,
at deres tab skulle være over 100.000, før de ville sende nogen hjem.
Den slags spørgsmål kan virke simple, når man altså ikke selv er den,
der skal komme med svaret. Det er også ofte (men langtfra altid) en
smule lettere, hvis man selv skal træffe afgørelsen. Når man er flere, kan
det tit være ret svært. Men beslutningen skal tages. Det kan være dyrt at
lukke øjnene for de svære beslutninger eller undgå dem for ikke at
komme på kollisionskurs med kollegerne. Man kan sige, at I får testet,
hvor gode kompagnoner I er for hinanden i disse tider. Når der ikke er
så meget på spil, er der mange ting, man kan lade være usagt og fortrænge. I disse dage kan det være fatalt ikke at træffe de beslutninger, I
inderst inde mener er nødvendige.

Tag små skridt – men husk at tage dem!
Du kan ikke nå at analysere dig frem til de rigtige løsninger for tiden. Du
har ikke så meget evidens, du kan læne dig op ad. Meget er så usikkert
og uvant, at ingen kan give dig et klart svar på, hvad du skal gøre. Hvad
der var det rigtige i går, er muligvis ikke det rigtige i morgen. Når du
ikke kan analysere dig frem til, hvad der er det rigtige at gøre, så kan du
handle dig frem. Gennem vores handlinger og refleksioner over løsnin-

gernes konsekvenser forstår vi ofte tingene bedre. Ja, vi kommer til at gå
forkert, men så lærer vi også, at det ikke var den vej, vi skulle gå.
En række af de praksis, vi har talt med, har fået en tendens til en lidt
apatisk tilgang til det med beslutninger. Nogle sender personale hjem,
lægerne holder lidt fri, personalet har ikke meget at se til etc. Det er vores
erfaring, at det er noget af det værste, du kan gøre eller være med til. Optimisme og håb skabes gennem handlinger og ikke gennem at lade stå til.
Det behøver ikke være store, velgennemtænkte skridt, du tager. Prøv
nogle af følgende små skridt, som formentlig vil gøre dig klogere på
situationen og løse nogle af de udfordringer, du står med for tiden:
• Du mister penge lige nu. Har du råd til det, eller har du ikke? Langt de
fleste praksis har råd til det, men I er nødt til at få det diskuteret. Er
du solo, må du tage en snak med din revisor om konsekvenserne af
det, der sker lige nu. Træk data, kig i kalenderen – også fremadrettet.
Er det anderledes, end det plejer?
• Du kan påvirke, hvor mange der skal være på arbejde, og du kan på
den måde kontrollere udgifterne.
• I kan som læger (hvis I er flere) på skift arbejde hjemme en eller to
dage om ugen
• Hvis økonomien er presset, er der mulighed for at søge støtte og
vejledning her: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/
content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/
• Hvilke muligheder for konsultationer har du – og med hvilken honorering? Mulig inspiration kan hentes her: https://www.dsam.dk/
files/366/gul_groen_liste.pdf
• Noget af det, vi hører mest i praksis, er ofte, at vi ikke har tid. Så en
positiv ting lige nu er, at der er rigtig mange i praksis, der faktisk har
tid nu. Personalet har også mere tid nu. Brug tid på det, I aldrig før har
haft tid til. Ligesom dem, der går derhjemme og pusler i deres huse. Nu
er der endelig mulighed for en grundig forårsrengøring i praksis.
• Måske er det nu tiden til at få emner på to do-listen ordnet. Hvis
personalet har tid i overskud, er der sikkert opgaver, der ”hænger”: Er
der styr på kronikerne? Er der instrukser, der skal udarbejdes? Mangler personale oplæring/træning i noget, som I gerne vil uddelegere?
Mulighederne er mange – tiden er der måske nu?
• Oplæring og træning er der konstant mangel på tid til. Sæt tid af i
kalenderen, og lad én læge undervise personalet i årskontrol, i
SMEAR, urinmikroskopi etc. I har en unik mulighed for, at personalet
oplæres og trænes i netop den måde, I gerne vil have det. Én praksis
(fire læger) er sat i gang med, at hver læge har en time hver uge med

personalet de næste to uger om et emne, som lægerne har valgt. Alt
fra simpel oprydning til dialog om, hvordan vores kronikere behandles i netop vores klinik. God mulighed for at arbejde bedre sammen
som team og for sikre, at kvaliteten er, som I læger ønsker det. Måske
finder I huller i personalets viden – eller jeres egen viden – som der
så kan laves en plan for at få fyldt ud.
Så brug tiden nu til at træne din egen ledelse af klinikken. Det er nu, der
virkelig er brug for den. Hjælp hinanden, hvis I er flere læger i jeres praksis
– brug netværket, hvis du er solo. Kan din KAP-enhed hjælpe dig? Fortæl
om de erfaringer, du gør dig med nogle af de små skridt, vi har foreslået.
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Din sårbarhed er sat i spil – det er medarbejdernes også!
Mange oplever at være i en særligt belastende situation i disse dage. Det
er derfor helt naturligt, at du kan reagere mentalt og følelsesmæssigt.
Det er du langtfra ene om. Det er ikke sikkert, du har de samme bekymringer som dine kompagnoner eller kolleger. I reagerer formentlig heller
ikke på samme måde. Der er mange forskellige reaktioner på en pludseligt opstået belastning som Covid-19. Og alle reaktioner er normale. Du
kan opleve en umiddelbar følelse af afmagt, du kan have humørsvingninger, føle dig handlingslammet, være irritabel, urolig eller rastløs.
Nogle bliver langt mere udmattede end normalt. Andre overaktive. Det
er vigtigt, at I i ledelsen er åbne og fortæller om egne reaktioner og lytter
til de andres. Det vil ofte virke beroligende at tale sammen, og det bliver
nemmere at være overbærende og tålmodige med hinanden, hvis I alle
får sat ord på jeres reaktioner.
Ifølge belastningspsykologien er det afgørende, at du som behandler
har fokus på egenomsorg for at kunne hjælpe andre. Det er særligt
vigtigt at huske lige nu. I det hele taget er alle tiltag for at opretholde
mental sundhed vigtige. Ordentlig søvn, fysisk aktivitet og sund kost (=
mad!). Gøre gode ting for dig selv. Alt sammen er det med til, at du får
restitueret ordentligt og opretholdt en sund balance i dit nervesystem.
Nogle gange glemmer man det i en travl hverdag, fordi I er vant til at
presse jer selv. Men lige nu er der ikke så travlt, at du ikke har tid til at
passe på dig selv. Det er måske netop nu, at du har mulighed for at få
nogle nye gode vaner i forhold til din egenomsorg.
Personalets sårbarhed viser sig også i disse dage. Vær opmærksom på,
hvordan dit personale håndterer den usikre tid, vi lever i lige nu. For nogle
vil det være let at bevare roen. De har nemt ved at være initiativrige og finde
nye muligheder og veje til at tjene penge til praksis. Andre bliver apatiske
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eller angstfyldte, næsten ligegyldigt hvad du informerer om. Vi har oplevet
praksispersonaler, der nægtede at spise med de andre, fordi de var angst for
smitte. Andre igen er langt mindre bekymrede. Det skal du have blik for.
Derudover er det helt normalt at have modstand mod forandringer.
Som tommelfingerregel kan du regne med, at en ud af tre har det svært
med forandringer helt generelt. Undersøgelser peger på, at 7 % af befolkningen har det forfærdeligt med forandringer, og 24 % har det
svært. Med de forandringer, vi går igennem nu, skal du altså regne med,
at mange har det svært.
Her er det så vigtigt, at du bruger tid på at lytte til, hvordan den enkelte
medarbejder har det, og hvad der fylder for dem. Det er ikke sikkert, du
kan løse deres problemer, men bare det, at du udviser empati og lytter til
dem, vil give dem en følelse af at blive hørt. Det beroliger. Et simpelt og
godt råd er: Spørg mere, end du plejer, og lyt mere, end du plejer.

Der er brug for mere ledelse end normalt!
I løbet af meget kort tid er hverdagen i praksis ændret totalt: Antallet af
henvendelser er faldet voldsomt. Venteværelset er som støvsuget for
patienter. Økonomien bliver påvirket. Uvisheden er stor, og vi kan ikke
præcist forudsige, hvordan situationen vil udvikle sig. Måske er det
stilhed før stormen. Måske kommer stormen slet ikke! Måske gør den!
Først og fremmest kalder situationen, som beskrevet ovenfor, på
ledelse. En særlig slags ledelse: Ledelsen skal – hvad enten du er

sololæge eller I er ledergruppen i et kompagniskab – ”komme op på
kommandobroen” og være mere synlig og markant end normalt. Ledelsens adfærd og signaler smitter, og derfor er den måde, du /I udfører
ledelsesopgaven på, af afgørende betydning: Ledelsens ro smitter (lige
så meget som coronavirus!). Det gør ledelsens eventuelle uro også!
Ledelsen skal udstråle optimisme og tro på, at det nok skal gå. Der skal
løbende træffes og gennemføres en række beslutninger, og det er ledelsens ansvar, at det sker. Et par enkle råd til dette er følgende:
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• Sæt mere tid af til ledelse! Populært sagt skal ledelsen holde hovedet
koldt og hjertet varmt. De beslutninger, der skal tages, forudsætter en
kølig og rationel hjernekapacitet. En hjerne, der ikke er oversvømmet af
frygt, vrede og frustrationer osv. Det varme hjerte handler om opmærksomhed på og omsorg for relationerne og personerne i klinikken. Man
kan være ret ensom som sololæge – derfor kan det være en rigtig god
idé at tage kontakt til andre sololæger og etablere et virtuelt mødeforum, hvor I sammen deler viden, erfaringer og støtter hinanden.
• Sørg for gode møderutiner, så møderne ikke bliver hektiske og
forhastede: Klar dagsorden, opfølgning på tidligere beslutninger,
mødeleder, runder, kort beslutningsreferat osv. er nyttige værktøjer.
Hold hyppige, korte møder (gerne stående) med personalet. Opdatér situationen, redegør for prioriteringerne, informer om – og begrund – ledelsens beslutninger, hør på personalets reaktioner og lyt til
deres forslag. De kan sagtens have en god ide! Aftal ”kommandolinjer”, det vil sige, hvordan I skal kommunikere i klinikken i denne
atypiske periode. Aftal næste møde.
• Led situationen, vær proaktiv - overlad den ikke til sit eget forløb:
• Overvej, drøft og klargør den aktuelle situation med kompagnoner/
solokolleger. Hvad er seneste nyt fra PLO, PLA, SST m.fl.?
• Tal kort om, hvad I ikke kan påvirke – de vilkår, som I er underlagt
– og lad så være med af bruge kræfter på at ændre på dem!
• Få facts på bordet, så I ikke handler på rygter, formodninger og
antagelser. Træk data fra jeres kliniksystem, og find ud af, hvordan
det egentlig går. Er der nedgang? Hvilken type patienter kommer i
klinikken? Hvad betyder det for økonomien?
• Prioritér: Hvad er vigtigst lige nu (er det fx indtjening, faglighed,
trivsel, holdånd eller …)
• Tal om jeres konkrete handlemuligheder her og nu, analysér dem
(fordele vs. ulemper, er der lavthængende frugter?) én for én.

• Sæt handlinger i gang. Du vil helt sikkert lave fejl, men det er bedre
at gøre noget og fejle end at lade fejlen opstå af sig selv. Hvis du selv
forårsager fejlene, kan du nemlig bedre rette op på dem igen.
Og husk så, at det er ikke det, vi planlægger, men det vi gør, der forklarer
vores succeser!

Ro på – du har et godt udgangspunkt!
Til slut vil vi berolige dig lidt. Som leder af en praksis er du, som nævnt
ovenfor, formentlig vant til at arbejde med forandringer og være i situationer, hvor dit personale synes, forandringerne er svære. De forandringer, vi oplever i kølvandet på Covid-19, er dog opstået uventet brat, og vi
kender ikke tidshorisonten på dens varighed. Sådanne markante forandringer oplever vi meget sjældent. Men prøv alligevel at se det som
noget genkendeligt. Gør dig lidt mere umage, og træd mere i karakter.
Hav modet til at træffe de nødvendige beslutninger.
Husk på, at du som læge er vant til at bevare roen i en til tider meget
uforudsigelig hverdag. Det, at du er læge, gør, at du er langt mere robust
end de fleste, og at du har et mentalt beredskab til at handle i uforudsete
situationer. Det er en kæmpe styrke. Den skal du bruge.
Man siger ofte til mennesker i usikre tider: ”Bevar nu roen – ta’ det
roligt”. Vores pointe er, at ro er noget, du og I som ledelse skaber –
blandt andet ved at gøre noget af det, vi har anbefalet i denne artikel.

Hovedbudskaber

1. Dine ord har særlig vægt i disse tider. Mange kigger på dig og lægger
særligt mærke til, hvad du siger, og hvad du gør. Tal og handl dig gennem krisen, og gør det med omtanke.

2.

Få afstemt holdninger og retning, særligt hvis du er i kompagniskabspraksis. Der er mange følelser og holdninger i spil hos hver enkelt
af os. Brug tid på at forstå, hvor du selv, dine kolleger og dit personale er.
Tal om jeres sårbarhed og rum personalets sårbarhed.

3. Vær handlekraftig – men tag små skridt. Du har ikke tid til at analysere dig ud af situationen. Evidens er sparsomt i disse tider. Men du kan
handle og prøve at lægge godt mærke til, hvad der sker, når du handler.
På den måde kan du få brugbar viden om, hvad der virker og ikke virker.
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