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Forord 

Jeg har lenge hatt lyst til å intervjue kontoransatte i barne- og ungdomspsykiatrien 
(BUP) – nå psykisk helsevern for barn og unge – om deres erfaringer. Både egne 
yrkeserfaringer og arbeidet med videreutdanning for denne gruppen har gjort meg 
stadig mer opptatt av hva kontoransatte kan og hvordan kompetansen brukes i 
klinikkene. Likevel ville det ikke en gang ha vært mulig å tenke seg at det gikk an for  
en kontoransatt å søke penger til en slik undersøkelse, hvis jeg ikke hadde jobbet i et 
miljø, på Nic Waals Institutt (NWI), der integrering av arbeid, undervisning og 
utviklingsarbeid blir sett på som naturlig og viktig. Her er det mange som har inspirert 
meg.  

Jeg vil takke Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør 
(R.BUP) som har hjulpet fram og finansiert undersøkelsen; en egen takk til Trine 
Waaktaar for god veiledning med søknaden. R.BUP har også stilt Liv Mette 
Gulbrandsen, professor ved Høgskolen i Oslo og forskningsveileder på R.BUP, til 
disposisjon som veileder. En stor takk for et lærerikt samarbeid og en spennende 
innføring i kvalitativ metode. Takk også til seniorkonsulent Hanne Heen ved 
Arbeidsforskningsinstituttet, som har vært min biveileder, for nyttige refleksjoner og 
innspill. NWI har gitt meg full støtte underveis. 

En særlig takk til de kontoransatte som har stilt opp til intervju og gitt av sin tid og 
sine erfaringer. Takk også til mine kolleger på jobben, både for det de har lært meg om 
hva det er å være en kompetent klinisk sekretær, og for at de har stilt opp både til 
diskusjon om prosjektet og ved å ta over arbeidsoppgaver.  

Det er skrevet lite om kontoransatte, og jakten på litteratur hadde ikke vært mulig uten 
god hjelp fra biblioteket på NWI. Bibliotekar Hanne Heiberg har også velvillig bistått i 
arbeidet med referanselisten. 

Flere har kommet med innspill og inspirasjon underveis: Catharina Selmer og Vigdis 
Wie Torsteinsson har bidratt med tanker og utfordringer fra et klinikerperspektiv; 
Turid Horgen har delt sine erfaringer både når det gjelder kvinnepolitisk perspektiv og 
det å skape et fag gjennom å benevne og synliggjøre taus kunnskap. Elin Jensen har 
gått kritisk gjennom rapporten og pekt på nødvendige språklige endringer for å gjøre 
den forståelig for andre enn meg. 

Til slutt vil jeg takke ressursgruppa som har bestått av FoU-leder Bjørg Grova, NWI, 
seksjonsleder Anne Andersen, R.BUP, klinisk sosionom Hanne Øveraas, Elverum BUP 
som har representert NFBUI og produktansvarlig Morten Lossius, Visma Unique. 
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Sistnevnte har spilt en sentral rolle for å styrke kontoransatte i BUP. Både hans arbeid 
og kontoransattes initiativ til å skape en egen utdanning har bidratt til å gi denne 
yrkesgruppen en faglig identitet. På et vis representerer denne rapporten et forsøk på å 
videreutvikle deres arbeid. 

 

Siri Jensen  

Oslo, januar 2006 
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Sammendrag 

Prosjektet ”Kontoransattes rolle i kvalitetssikring” har sprunget ut av arbeidet med 
videreutdanningen for kontoransatte i BUP/psykisk helsevern for barn og unge. Det er 
finansiert av Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør. 
Hensikten har vært å se nærmere på hvordan kontoransattes kompetanse mer 
systematisk kan anvendes i forbedringsarbeid i poliklinikkene, både hvordan kontor-
ansatte selv kan bidra til endring nedenfra og hva som skal til på organisasjonsnivå. 

På bakgrunn av litteratur om kontoransatte som peker på at arbeidet og kompetansen 
i stor grad er usynlig, ble det valgt å gjennomføre en kvalitativ undersøkelse. Det ble 
gjennomført relativt omfattende intervjuer med åtte kontoransatte fra sju poli-
klinikker. Disse ble lagt opp som en form for livsformsintervju, der informantene 
beskrev arbeidsoppgavene sine og hva de tenkte rundt dem. I tillegg til intervjuene har 
materialet bestått av referater fra diskusjoner med andre kontoransatte. 

Undersøkelsen viser at kontoransatte både har – og trenger - en allsidig og sammen-
satt kompetanse som bare delvis er benevnt, synlig og/eller anerkjent. Det viser seg at 
det et stykke på vei er mulig ”å snakke fram” kompetansen, bl.a. med utgangspunkt i 
arbeidsoppgavene. Gjennom dette har informantene sjøl funnet gode begreper til å 
beskrive deler av det de kan, andre deler forblir langt på vei taus kunnskap eller 
oppfattet som egenskaper. 

Viktige områder som trer fram er: kompetanse i forhold til møtet med barn, unge og 
deres familier, Bupdatakompetanse, kontorfaglige kunnskaper og generelle data-
kunnskaper, praktisk/organisatorisk kompetanse, kompetanse når det gjelder å lage 
rammer/sette ting i system, samkjøre seg, bl.a. for å gjennomføre systematikken, 
hente inn og ta vare på informasjon og sosial kompetanse. Undersøkelsen løfter fram 
betydningen av kjennskap til den kliniske virksomheten, bl.a. som grunnlag for ”det 
kommer an på” - kunnskapen som er en forutsetning for å oversette og formidle 
mellom formelle krav og datafelter på den ene siden og praksisfeltet på den andre. 

Slik benevning av kompetanse kan danne grunnlag for videre arbeid med å synlig-
gjøre, videreutvikle og dele erfaringer. Rapporten retter også søkelyset mot de 
organisatoriske rammene for læring i praksis på jobben og systematisk bruk av 
kompetansen. Undersøkelsen viser at det på viktige områder kan være grunnlag for et 
utvidet samarbeid mellom kontoransatte og klinikere, og at kontoransattes deltakelse i 
kliniske team kan være én måte å gjøre dette på. 
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Kontoransatte framtrer i undersøkelsen med omfattende, kvalifiserte og sammensatte 
oppgaver, aktive i å utforme arbeidsmåter og arbeidsdeling. Dette står i motsetning til 
de ulike metaforer som brukes om deres funksjon: veggen, limet, hjertet og også det 
moderne ”støttefunksjon”. Kontoransatte utfører samtidig alle oppgavene med 
tilgjengelighet som bakteppe og har en gjennomgående ”legge til rette” - funksjon. 
Kravet om tilgjengelighet ser ut til å kunne stå i veien for regelmessig tid og rom for 
egne møter og erfaringsutveksling. 

Kontoransatte framtrer i klinikkene i stor grad som uunnværlige enkeltpersoner; de 
oppfattes både av seg selv og av andre som klinikernes hjelpere. Dette innebærer 
viktige dilemmaer. Undersøkelsen setter spørsmålstegn ved hjelpeforståelsen og ser på 
betingelsene for at kontoransatte kan stå fram som egen faggruppe og inkluderes i 
begrepet om tverrfaglig arbeid som står så sentralt i BUP. 
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Kapittel 1.  

Bakgrunnen for prosjektet 

 

 

Kontoransatte har spilt en viktig rolle i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) fra 
starten. Sentrale oppgaver var journal- og brevskriving, sentralbord og resepsjon. Med 
journalskriving som utgangspunkt fikk de kontoransatte en helt sentral rolle i 
innføring av databehandling generelt og særlig i innføring av pasientregistrerings-
systemet Bupdata. Senere har dette gitt dem en nøkkelrolle i alle former for 
rapportering, og i utforming av rutiner knyttet til lovverk og pålegg fra myndighetene, 
som lovfesting av pasientrettigheter, innføring av kvalitetsindikatorer etc.  

Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner (NFBUI) startet sitt 
arbeid med et pasientregistreringssystem i 1984. Strategien for innføring av systemet i 
feltet ble, mer eller mindre bevisst, å satse på de kontoransatte. Gjennom mange år har 
det vært denne faggruppen som systematisk har blitt lært opp i Bupdata. Det var i 
utgangspunktet de kontoransatte som gjorde dataregistreringen; tiltak ble ført i 
Bupdata etter papirskjemaer fra behandlerne. Da hver behandler fikk PC, var det 
fortsatt de kontoransatte som i stor grad sto for opplæringen og for Bupdata-
kompetansen. Medarbeidere i Hiadata, datafirmaet som sto for programmet i 
samarbeid med NFBUI, ga mye god direkte hjelp og veiledning i den daglige bruken. 
De kontoransatte ble regelmessig oppdatert gjennom kurs, og de ble oppmuntret til å 
komme med tilbakemeldinger om programmet og konkrete endringsforslag til 
foreningen og Hiadata. Kontoransatte har slik vært direkte med i arbeidet med å 
utvikle Bupdata. Medarbeiderne i Hiadata har også gitt veiledning i hvordan 
klinikkene skulle håndtere krav om ekstern rapportering ved hjelp av funksjoner i 
programmet. 

På denne måten er det over tid bygd opp en stor gruppe kontoransatte med høy 
kompetanse, særegen for BUP-feltet. Gjennom kurs og konferanser i forbindelse med 
Bupdata og Kontorforum i forbindelse med NFBUIs kongresser på Bolkesjø fikk de 
kontoransatte tidlig kontakt med hverandre; de utvekslet erfaringer og skaffet seg et 
nettverk for spørsmål i krisetilfeller. Mange poliklinikker har fått tips til bedre rutiner 
gjennom slik utveksling. I enkelte tilfeller har kontoransatte hospitert hos hverandre. 
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Jeg tror det er dekning for å si at strategien med å innføre Bupdata gjennom de 
kontoransatte, sikret at programmet faktisk ble tatt i bruk i stort omfang og på relativt 
likt grunnlag på de aller fleste poliklinikkene. Datavegring blant behandlerne ble delvis 
omgått ved at sekretærene lenge gjorde selve registreringen. Strategien førte også til at 
kontoransatte i BUP ble dannet som en faggruppe med egen identitet. Trolig var denne 
prosessen også en forutsetning for at kontoransatte selv, midt på 1990-tallet, tok 
initiativ til å lage en egen utdanning for kontoransatte i BUP.  Denne utdanningen har 
bidratt til å styrke identiteten og kompetansen. 

Utviklingen de siste årene med stadig nye rapporteringer har gjort kontoransattes 
Bupdatakompetanse enda mer sentral. Oppfølging og praktisering av registreringer 
har direkte betydning for inntekten til poliklinikkene gjennom refusjonsordningen. 
Tallene som rapporteres oppover legges til dels ut på internett, og de har stor 
betydning for klinikkenes omdømme og i neste instans også for økonomien. Dette har 
noen steder ført kontorledere og administrasjonskonsulenter inn i lederteamene på 
klinikkene, og uansett posisjon sitter kontoransatte på sentral kompetanse som 
klinikerne og lederne stort sett ikke har. Samtidig har det de siste årene vært en trend 
at klinikerne selv skal ivareta stadig flere oppgaver, både når det gjelder registreringer 
og det kontortekniske, på toppen av økt klinisk press. 

I denne situasjonen, med økende krav både til klinikkene og den enkelte kliniker, var 
jeg opptatt av hvordan kontoransattes kompetanse faktisk brukes, og hvordan deres 
erfaringer mer systematisk kan anvendes i arbeidet for et bedre tilbud til barn og unge. 
Som studieleder for videreutdanningen for kontoransatte i BUP ble jeg også opptatt av 
hva slags kompetanse kontoransatte har bruk for og utvikler i sitt arbeid. Jeg søkte 
derfor prosjektmidler for å få mulighet til å gå nærmere inn på disse spørsmålene. 

Problemstillingen for prosjektet var todelt:  

I. Hvilke konkrete forbedringsmuligheter ser kontoransatte når det gjelder å 
bidra til frigjøring av klinikeres tid til pasientarbeid, og i bruken av data, 
rapporter og rutiner i pasientregistreringssystemet Bupdata for å bedre 
effektivitet og kvalitet? 

II. Hva skal til for at kontoransattes kunnskap og erfaringer, med særlig vekt på 
kvalitetssikring og mulighetene i pasientregistreringssystemet Bupdata, skal 
komme til mer systematisk anvendelse i forbedringsarbeidet i poliklinikkene? 

Fokus i prosjektet skulle ikke bare være hva de kontoransatte ser av forbedrings-
muligheter i den daglige praksisen på BUP-ene i dag, men også hva som skal til for at 
kontoransatte mer langsiktig skal kunne tematisere og representere sine erfaringer på 
en slik måte at de leder til forbedringer av systemet. Hva slags arenaer er nødvendig 
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for kontoransatte selv, og for dialog med ledelse og andre faggrupper, for å få dette til? 
Her ville jeg særlig være på utkikk etter positive eksempler. 
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Kapittel 2. 

Utgangspunkt og forforståelse  

 

 

Hvem er det som snakker? 

Mitt eget utgangspunkt for å gå inn i disse spørsmålene er mangesidig. Jeg er selv 
ansatt som konsulent, tidligere klinisk sekretær, ved Nic Waals Institutt (NWI), nå en 
del av Lovisenberg Diakonale Sykehus. Jeg har jobbet som kontoransatt i BUP-feltet 
siden 1993. I denne tiden har jeg fulgt utviklingen både på kontorsiden og i BUP som 
helhet, både fra sekretærposisjon, som tillitsvalgt og som styremedlem for de ansatte 
på NWI i en kritisk tid for institusjonen. 

Som systemansvarlig for Bupdata har jeg fulgt utviklingen i programmet gjennom 
disse årene, og jeg har deltatt aktivt og synlig på diverse samlinger både for 
kontoransatte og ledere i BUP omkring dette, bl.a. på Kontorforum på Bolkesjø. Jeg 
har også sittet i datautvalget til NFBUI som fortsatt eier Bupdata. Gjennom disse 
kanalene har jeg fått en bred kontaktflate i feltet, og får ofte henvendelser fra andre 
BUP-er omkring praksis i Bupdata. 

Fra 2003 har jeg også jobbet med Videreutdanning for kontoransatte i BUP ved 
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (R.BUP Øst og 
Sør). Denne utdanningen ble startet opp i 1998 på initiativ fra kontoransatte selv i 
samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag. Fra 2004 har jeg vært studieleder og 
fagansvarlig, og har hatt ansvaret for å bygge opp et 2. studieår, som ble satt i gang 
høsten 2005. 

I tillegg kan det være relevant å nevne at jeg er ”født – og sosialisert - inn i BUP”, min 
mor deltok i oppbyggingen av NWI, og i pionertiden var dette noe som involverte hele 
familien.  Jeg har også et nesten fullført psykologistudium fra 1960-70-årene. Mitt 
forhold både til kontoransatte og fagfeltet som helhet er derfor preget av et blikk 
innenfra. En del av bildet er også at jeg i en årrekke har vært kvinnepolitisk engasjert, 
og særlig har jobbet med spørsmål som angår kvinners stilling i arbeidslivet. Det er 
derfor ulike erfaringer og ståsteder som spiller sammen i min interesse for 
kontoransatte i BUP. 
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Teoretiske perspektiver 

Jeg har ikke funnet egen litteratur om kontoransatte i BUP. Yrkesgruppen er omtalt i 
”Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker” (Statens helsetilsyn 2001). I forbindelse 
med et forprosjekt høsten 2004 lette jeg fram litteratur omkring kontoransattes 
stilling generelt. Særlig to perspektiver ble viktige for min videre tenkning i prosjektet. 

 

Forskning om kontorarbeid i tilknytning til innføring av data 

Det ene perspektivet fant jeg i forskningstradisjonen som sprang ut av innføring av 
datateknologi på kontorene, i overgangen mellom 1970- og 1980-tallet. Mange 
forskere så på konsekvensene av den nye teknologien for utviklingen av 
arbeidsplassene i kontorsektoren, i all hovedsak kvinnearbeidsplasser. Et av 
hovedspørsmålene var om arbeidet ville bli mer kvalifisert eller mer rutinemessig. 
Andre forskere gikk mer inn i hva kontorarbeid faktisk er, i forbindelse med forsøkene 
på å operasjonalisere kontorarbeidet slik at datamaskinene kunne overta. ”Kan 
kontordamene automatiseres?” var tittelen på en klassiker fra Lie og Rasmussen 
(1983) som jeg fant i bokhylla mi. Svaret på spørsmålet var nei.  

Disse forskerne analyserte og satte ord på en del av det usynlige arbeidet på kontorene 
som ikke blir synlig før det ikke blir gjort. De fant at det kunne beskrives som 
informasjonsoverføring og tjenesteyting innad i bedriftene og utad til kundene, samt 
tolking av den informasjonen som kommer inn – for å gjøre det mulig å behandle den. 

Lie og Rasmussen viste til Wynn (1979) som fant at problemløsningsferdigheter var 
meget viktige for arbeidet på kontor. Hun undersøkte de daglige samtalene mellom 
kontoransatte, og viste hvordan disse var kanaler for utveksling av stadig ny eller 
endret informasjon som var en nødvendig del av kontorarbeidet. De løpende 
samtalene bidro til å skape og videreutvikle felles verdier, og utvikle et felles 
tolkningsgrunnlag som var nødvendig for å få saksbehandlingen og rutinene til å 
fungere. Wynn fant at denne kunnskapen/informasjonen både var et nødvendig 
middel og et mål i kontorarbeidet. Videre var informasjon avhengig av å bli bearbeidet 
gjennom samtaler for å bli relevant, god og tilstrekkelig presis. Samtaler var derfor 
nødvendig arbeid. 

Denne tradisjonen er videreført i andre forskningsarbeider. Rantalaiho (1990) forstår 
kontorarbeid som reproduksjon av virksomheten. Hun viser til egne undersøkelser 
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som peker på at kvinner i stor grad ser seg selv som ansvarlig for å reprodusere 
dagliglivet som en sosial helhet, uansett om de har store eller små oppgaver. Det viser 
seg at når kvinner tar et slikt helhetlig ansvar, kan arbeidsoppgavene utvides og bli 
mer fleksibelt definert dersom det er rom for dette i organisasjonen. Belønningene blir 
også større. Rantalaiho viser også til at arbeid for kvinner ikke bare dreier seg om de 
enkelte arbeidsoppgavene. Det er mer en form for personlig territorium der kontor-
ansatte kvinner er aktive og der personlige relasjoner står sentralt. Hun bruker 
begrepet kontekstuell kompetanse. De synlige rutinene dekker i følge henne ”en 
grunnleggende sosial virkelighet der kvinners arbeidskraft er en ikke anerkjent 
nødvendighet” (ibid.s 63). Rantalaiho peker på at når arbeidet og kompetansen ikke 
anerkjennes, reproduseres også kvinners underordnete stilling. 

Rantalaiho viser at kontorarbeid ikke har egne målsettinger, men er bestemt av 
målene som settes for organisasjonen som helhet. Dette er, ifølge henne, en viktig 
grunn til at kontorarbeid i liten grad er utviklet som en tydelig egen profesjon. Det er i 
stor grad preget av hvilken type virksomhet arbeidet foregår i. Kontorarbeid krever 
noen grunnleggende ferdigheter, utover dette handler det om å være i stand til å 
håndtere informasjon og ha erfaring med informasjonssystemet i den organisasjonen 
en jobber i. Denne forståelsen av kontoryrket stemte godt med min egen erfaring. 

 

Forskning om usynliggjøring av kvinners kompetanse 

Både Lie, Rasmussen og Rantalaiho plasserer seg også i en annen tradisjon, som 
handler om usynliggjøring av kvinners kompetanse. Yrker som historisk har vært 
dominert av kvinner, er gjerne blitt regnet som ufaglærte, mens arbeid utført av menn 
har blitt klassifisert som faglært. Forskning har vist at dette ikke kan forklares med 
hvilke kvalifikasjoner som kreves (Hagemann 1994, Steinberg 1990 for en 
gjennomgang av deler av denne litteraturen). Kvinners ferdigheter har vært sett på 
som noe som faller naturlig for kvinner, ikke som anerkjent kompetanse. Eksempler 
kan være fingerferdighet i høyt tempo, ansvar, tålmodighet, nøyaktighet i rutinearbeid, 
evne til tilpasning og til å kommunisere, stelle, pleie og leke med barn. Ferdigheter 
som har vært forbundet med menn, har ikke lidd samme skjebne, f.eks. er tekniske 
ferdigheter blitt anerkjent og videreført i ulike former for faglært arbeid. Skillet 
ufaglært/faglært og kvinneyrker/mannsyrker har sementert denne forskjellen.  

Pringle (1989) har analysert sekretæryrket. Hun viser hvordan sekretær er en kjønnet 
kategori; sekretærer er kvinner, og de er først og fremst definert ved sin relasjon til en 
annen kategori, sjefene. Sekretærene er ikke definert gjennom hva de gjør, men først 
og fremst gjennom hva de ikke er. Dette mener hun ”et stykke på vei forklarer 
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vagheten når det gjelder hva en sekretær er, trivialiseringen av arbeidet hennes og 
motstanden mot å anerkjenne sekretærers kvalifikasjoner som en vei til ledende 
posisjoner” (Pringle 1989, s 1). Hun beskriver også hvordan generelle uttalelser om at 
sekretærene er uunnværlige og egentlig er de som driver hele virksomheten, stenger 
for en virkelig synliggjøring og anerkjennelse av kompetansen. 

Usynliggjøringen og naturaliseringen av kvinners ferdigheter er et tema som videre-
føres i forskning om det moderne arbeidslivet. Solbrække (1999) reiser spørsmålet om 
hvorvidt det fortsatt ligger en kjernekompetanse i form av ”å være for andre” i kontor-
ansattes jobbkrav, en kompetanse som historisk sett er utviklet i familien. Hun peker 
på at en grunnleggende norm knyttet til dette arbeidet ser ut til å være å sette til side 
egne behov når andre trenger en. Et slikt underliggende krav kan bidra til at deler av 
arbeidet ses som noe som ikke krever spesiell kompetanse. 

 

Annen forskning 

Etter at jeg startet arbeidet med prosjektet, ble tradisjonene knyttet til begrepene taus 
kunnskap og praksiskunnskap samt til læring i praksis stadig viktigere for meg (Janik 
1996, Johannessen 1999, Dreyfus 1988, Lave og Wenger 2004). Disse perspektivene 
vil jeg trekke inn der det er relevant. 

Det foreligger også mer praktisk orienterte undersøkelser av kontoransattes situasjon 
og oppgaver. Hoffmann (1989) beskriver et svensk prosjekt for å synliggjøre 
kompetanse og oppgradere stillinger. De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte 
(2002, 2003) har undersøkt kontoransattes arbeidsoppgaver for Norsk Kommune-
forbund (nå Fagforbundet), Paulsen og Leonardsen (2000) har sett på mulighetene for 
avlastning av allmennleger på legekontorene, og Solheim og Heen (2000) har 
oppsummert et utviklingsprosjekt for kontoransatte ved Innherred sykehus. 

Felles for disse undersøkelsene er at de bidrar til den konkrete forståelsen av hva 
kontoransatte gjør i det daglige og til å belyse noen viktige dilemmaer i endrings-
arbeidet. Relevante resultater vil bli trukket inn underveis. 

Sitater fra svenske og engelske verker som brukes i rapporten, har jeg selv oversatt.
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Kapittel 3.  

Metode/opplegg 

 

 

Hensikten med undersøkelsen skulle være å få fram kontoransattes egne tanker og 
erfaringer når det gjelder forbedringsmuligheter i klinikken, og se på betingelser for at 
deres kunnskaper og erfaringer kan anvendes. Tidligere forskning om kontoransatte 
viser at dette i stor grad handler om kompetanse og erfaringer som ikke så lett lar seg 
formulere. Jeg valgte derfor å gjennomføre en kvalitativ undersøkelse. Finansierings-
mulighetene og undersøkelsens utforskende karakter gjorde at det ble lagt opp til et 
begrenset prosjekt. Det ble gjennomført åtte intervjuer med kontoransatte kvinner fra 
sju poliklinikker; temaet var arbeidet deres og tanker omkring det. 

Materialet i undersøkelsen omfatter først og fremst ca. 180 sider med intervjuer 
utskrevet fra lydbånd, samt en delvis utskrift (pga tekniske problemer) fra et 
tilbakemeldingsmøte med fire av informantene. I tillegg kommer svar på noen 
konkrete spørsmål til informantene i ettertid, hjelpeskjemaer for registrering av 
henvendelser i løpet av arbeidsdagen, stillingsinstrukser, referater fra gruppearbeid i 
en workshop for kontoransatte på NFBUIs kongress på Bolkesjø (Kontorforum) og 
referater fra diskusjoner på enkelte poliklinikker om hva kontoransatte kan. Jeg har 
også brukt materiale fra forprosjektet, omtalt under. 

 

Forprosjekt 

Jeg fikk høsten 2004, i forbindelse med evaluering av kontorutdanningen, muligheten 
til å intervjue to kontoransatte med henholdsvis femten og tretti års erfaring i BUP. 
Spørsmålene i de semistrukturerte intervjuene handlet om endringer i arbeids-
oppgaver og arbeidssituasjon over tid, og om hvilke muligheter de jeg intervjuet så for 
utvikling og kompetanseheving. Erfaringer fra disse intervjuene ble brukt i utforming 
av intervjuguiden og er også trukket inn i analysearbeidet.  
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Utvalget 

Utvalget ble foretatt blant kontoransatte som hadde deltatt i videreutdanning for 
kontoransatte i BUP i løpet av de to siste årene. De skulle videre arbeide i poliklinikker 
og ha lang erfaring fra BUP, i utgangspunktet minimum fem år. Dette ble fraveket i to 
tilfeller ut fra hensyn til andre kriterier, slik at erfaringen i utvalget varierte fra tre til 
femten år. BUP-er av ulik størrelse og fra ulike helseregioner skulle være representert. 
Det siste både av anonymitetshensyn og for å få større bredde i erfaringene. Antall 
ansatte på BUP-ene varierte fra ti til trettiseks, antall kontoransatte fra to til seks. Én 
av disse var alene på sitt arbeidssted, selv om det var to ansatte i BUP’en. Det ble ikke 
eksplisitt tatt hensyn til alder, likevel fikk jeg en spredning fra tretti til femtito år.  

Siden undersøkelsen skulle gi best mulig kvalitativ informasjon om arbeidsoppgaver, 
arbeidssituasjon og tanker omkring dette, var det viktig å finne informanter som 
kunne være opptatt av å reflektere over arbeidet sitt. Dette ble forsøkt sikret gjennom 
at utvalget ble gjort fra de to utdanningskullene der jeg selv hadde vært kontaktperson 
/studieleder og dermed hadde en viss erfaring med studentenes interesse for å snakke 
om arbeidet sitt. For det andre kullets vedkommende hadde jeg i tillegg erfaring fra 
retting av hjemmeoppgaver. 

Kravet om deltakelse i videreutdanning ga et utvalg av kontoransatte som viser et 
engasjement for å utvikle seg i jobben sin. Dette var et bevisst valg, og resultatene må 
ses på bakgrunn av dette.  

Et viktig spørsmål var hvilket hensyn jeg skulle ta til kontoransattes ulike posisjoner. I 
løpet av de siste fem-seks årene har det skjedd en differensiering og hierarkisering 
blant kontoransatte. Forprosjektet antydet at hvilken stilling kontoransatte hadde, 
f.eks. sekretær eller kontorleder, kunne ha konsekvenser for mulighetene til 
utfordrende oppgaver og kompetanseutvikling. Alle bortsett fra én i mitt utvalg er den 
ledende kontoransatte på sin arbeidsplass og har nøkkelfunksjoner. Disse er imidlertid 
i ulik grad formalisert og anerkjent gjennom egne stillingsbetegnelser, og omfanget av 
lederoppgaver i forhold til andre kontoransatte varierer. Noen av informantene deltar i 
lederteam, andre ikke. Bare én av informantene har en kontorleder over seg. I dette 
tilfellet har jeg intervjuet både kontorleder og sekretær fra samme arbeidsplass. Det er 
en skjevhet i materialet at kontoransatte i underordnede eller mindre sentrale 
posisjoner er så kraftig underrepresentert. Dette har i stor grad vært en følge av vekten 
som er lagt på lang erfaring i faget og et bevisst valg. 

Et utvalg på åtte kontoransatte er på ingen måte representativt, og det vil ikke være 
mulig å trekke generelle konklusjoner om kontoransattes arbeidssituasjon fra denne 
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undersøkelsen. Det kan imidlertid være mulig å få tak i noen sentrale temaer og drøfte 
noen muligheter for endring.  

Alle informantene sa umiddelbart ja til å delta, og bortsett fra én utsettelse på grunn 
av sykdom, var det ingen problemer med å få gjort avtaler. Intervjuene foregikk i fire 
tilfelle på arbeidsplassen, ett foregikk på intervjuerens arbeidsplass, to i tilknytning til 
en samling i kontorutdanningen (i henholdsvis undervisningslokale og på hotellrom) 
og ett hjemme hos informanten. Dette ga adgang til å observere den fysiske 
plasseringen av de kontoransatte på fire av arbeidsplassene. 

 

Intervjuene 

Intervjuet ble lagt opp etter inspirasjon fra et livsformsintervju, utviklet av Haavind 
(1987). Andenæs har ført dette videre, og hun beskriver siktemålet for denne intervju-
formen slik: ”å få tak i barnets egen forståelse av seg selv og sitt liv og den sosiale 
sammenhengen de inngår i” (Andenæs 1991, s. 275). 

Opplegget var å ta utgangspunkt i en konkret arbeidsdag, dagen før intervjuet, og få 
informanten til å beskrive arbeidsoppgavene så konkret som mulig, i kronologisk 
rekkefølge. Spørsmålene dreide seg først og fremst om hva de gjør, hvordan de gjør 
det, hvem andre som er involvert og hvordan, hva en må kunne for å gjøre oppgavene, 
hvorfor de gjøres, hva de tenker om dem og om de har ideer om hvorvidt det kunne 
gjøres annerledes.  

Hensikten med denne formen var å legge opp til samtale så nær opp til det konkrete 
arbeidet som mulig, for å gjøre det lettest mulig for informantene å fortelle om hva de 
faktisk gjør. Intervjuguiden besto også av noen utvalgte arbeidsområder som jeg skulle 
innom og spørsmål omkring relasjoner, arbeidsdeling og ulike former for samarbeids-
fora (for intervjuguiden, se vedlegg). I første del av intervjuet var det i hovedsak 
informantene som styrte temaene, i andre del introduserte jeg i større grad 
arbeidsområder eller spørsmål. Uansett ble rekkefølgen av de ulike temaene i stor grad 
bestemt av svarene. 

Det viste seg å være vanskelig å følge en konkret arbeidsdag. En grunn var at flere av 
informantene ikke hadde vært på jobb dagene før, og det var vanskelig for dem å huske 
tilbake. Det ble derfor i tillegg nødvendig å ta i bruk ”en typisk arbeidsdag” i stedet for 
”dagen før”. Også når de hadde vært på jobb, kunne det være vanskelig å huske alt de 
hadde gjort. Det kunne virke som de ulike arbeidsoppgavene hang sammen på en måte 
som gjorde at beskrivelse av, og spørsmål til, én arbeidsoppgave veldig lett førte over i 
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en annen. Det ble vanskelig å balansere det å holde seg til en bestemt dag i forhold til å 
skulle følge opp spørsmål rundt oppgavene. For mye fokus på å komme gjennom 
dagen kunne ta oppmerksomheten bort fra de enkelte oppgavene. Spørsmålet om en 
konkret arbeidsdag ble derfor mer et utgangspunkt for intervjuet enn en gjennom-
gående strukturering av det. Dette kan sees som et problem med intervjuene, men det 
kan i denne undersøkelsen like gjerne oppfattes som viktig informasjon om 
kontoransattes arbeid. 

Allerede de første intervjuene ga erfaringer som gjorde det nødvendig å stoppe opp og 
tenke gjennom problemstillinger og intervjuspørsmål. Et viktig trekk ved kvalitativ 
metode er nettopp muligheten til å lære underveis, og at datainnsamling og analyse er 
prosesser som går over i hverandre. Analysearbeidet starter med en gang. Jeg vil her 
gå inn på noen punkter som førte til endret forståelse – og endring av spørsmålene - 
underveis i intervjuene: 

 I de første intervjuene framsto oppgavene i stor grad som om de ble utført 
uten avbrudd; dette ble tydelig for meg ved gjennomlesning. Henvendelser og 
nødvendig kontakt med andre underveis kom ikke fram, og jeg spurte heller 
ikke etter det. Samtidig stemte det dårlig med min egen erfaring og kjennskap 
til feltet. For å utforske dette laget jeg et enkelt hjelpeskjema der det var mulig 
å sette én strek for hver henvendelse til og fra andre, oppdelt i følgende 
kategorier: andre sekretærer, klinikere, ledere og folk utenfor klinikken. I 
tillegg ba jeg informantene om å notere noen eksempler på innholdet i 
henvendelsene. Skjemaet ble fylt ut av informantene på forhånd og brukt som 
støtte for de senere intervjuene. Dette gjorde det lettere for dem – og for meg - 
å følge en konkret arbeidsdag, og det ble mulig å komme nærere på hvordan 
arbeidet faktisk foregår. De som allerede var blitt intervjuet, fylte ut skjemaet i 
ettertid for en tilfeldig dag.               

Jeg fikk positive reaksjoner fra informantene på skjemaet. De kommenterte at 
det gjorde det lettere for dem å se hva de faktisk hadde gjort i løpet av dagen. 
Flere hadde lyst til å prøve et slikt skjema på sin egen klinikk. Jeg tror at bruk 
av et slikt skjema i noen dager kan være en enkel metode for å synliggjøre 
viktige trekk både når det gjelder innholdet i kontoransattes oppgaver og 
arbeidsbelastning. En videreutvikling av skjemaet kunne være å skille mellom 
henvendelser til og fra andre. 

 

 Det viste seg at det var vanskelig både å stille og å svare på spørsmål om 
kompetanse. Jeg jobbet derfor fram en standard tilleggsformulering i 
intervjuguiden på dette punktet: ”Kontorarbeid kan likne på husarbeid på den 
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måten at det tas for gitt uten at en tenker på at det faktisk krever både 
kunnskaper og erfaring. Jeg er ute etter å finne mer ut av hva det er kontor-
ansatte har lært seg som er viktig for at de kan gjøre en god jobb.” Dette 
kommer jeg tilbake til i kapittel 4. Erfaringene med spørsmålene om 
kompetanse ble også viktige for reformulering av problemstillingene; det ble 
nødvendig å gå grundigere inn på kontoransattes kompetanse utover det de 
selv kunne sette ord på. 

 

 Enkelte spørsmål i intervjuet handlet om hva kontoransatte gjør når 
klinikerne ikke følger opp det de skal. Det ble tydelig at disse kunne oppfattes 
som antydninger om at ikke alt fungerte bra i klinikken; spørsmålene utløste 
lojalitet til egen klinikk og forsikringer om at klinikerne var ”så flinke”. Jeg 
lagde derfor formuleringer som at ” det er vanlig at” for å gjøre dette mer 
hverdagslig. På samme måte kunne spørsmålet om hvorvidt ting kan gjøres 
annerledes også oppfattes som en skjult kritikk av dagens praksis, særlig så 
lenge informantene selv i stor grad var ansvarlig for rutinene. En slik lojalitet 
kan betraktes som et hinder for å få fram informasjon. I en kvalitativ 
undersøkelse som dette blir det like viktig å se at lojaliteten gir viktig 
informasjon både om kontoransattes identifisering med klinikken, yrkes-
stolthet og velvillig holdning til klinikerne.  

 

 I et av de første intervjuene kom det fram at ordet kvalitetssikring, som ble 
brukt i tittelen på prosjektet, hadde ført til usikkerhet rundt hva intervjuet 
skulle handle om. Det ga assosiasjoner til kontroll av om arbeidet ble gjort 
godt nok, og at jeg skulle legge vekt på mangler som burde rettes opp. I senere 
introduksjoner erstattet jeg derfor selve prosjekttittelen med å si at prosjektet 
handlet om kontoransattes rolle i det daglige arbeidet. Min bruk av begrepet 
kvalitetssikring i tittelen henspeiler på kontoransattes rolle i arbeidet med å 
sikre kvalitet i vid betydning, ikke rollen i det som ofte kalles kvalitets-
sikringsarbeid. Jeg vil komme tilbake til mer spesifikke betydninger av 
begrepet kvalitetssikring der det er relevant. 

 

 Jeg ble etter hvert også klar over at jeg hadde undervurdert betydningen av 
kontorlederposisjonen for informantenes perspektiv. Dette førte til at jeg 
utformet noen tilleggsspørsmål til intervjuguiden til bruk i forhold til 
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informanter i denne posisjonen, se vedlegg. Resultatene av dette behandles i 
kapittel 8. 

 

Intervjuerens posisjon 

Jeg kjente alle informantene fra kontorutdanningen, og de kjente meg. Flere av dem 
hadde jeg også truffet på kurs og konferanser der kontoransatte fra BUP-feltet møtes. 
Dette var noe av bakgrunnen for at prosjektet ble møtt med positive forventninger; det 
ble oppfattet av flere som en del av et helhetlig arbeid for å styrke kontoransattes 
stilling. 

Jeg har vært preget av stor nærhet både til arbeidsoppgavene og informantene. Dette 
har trolig ført til at informantene har hatt et mer avslappet forhold til intervjuene enn 
om de var utført av utenforstående. De har kanskje også i større grad kunnet tillate seg 
å fortelle om mer uformelle sider ved arbeidet, og ting som ikke foregår helt etter 
boken, uten å diskreditere feltet overfor utenforstående. Nærheten kan imidlertid også 
ha virket i motsatt retning. Det at jeg opererer i BUP-feltet som en som vet hvordan 
ting skal gjøres, kan samtidig ha ført til at det har blitt viktig å framstille klinikken i et 
positivt lys, Lojalitet til egen klinikk kom, som nevnt over, tydelig fram i intervjuene. 

Min kunnskap om feltet kan ha gjort det lettere for informantene å fortelle i mer detalj 
om arbeidet sitt, f.eks. om bruk av Bupdata, fordi de ikke behøvde å forklare alle sider 
ved virksomheten for å gjøre seg forstått. Dette kan være en fordel i et arbeidsområde 
som til de grader er gjennomsyret av detaljer. Egen kjennskap til oppgavene gjorde det 
også mulig for meg å stille mer konkrete spørsmål på en del områder. På den andre 
siden kan nettopp dette at det ikke framstår som nødvendig å gå i detalj, føre til at 
viktige ting blir underforstått av begge parter. En kan risikere at intervjueren ikke spør 
videre fordi svarene framtrer som selvsagte og unødvendig å sette ord på. Dette var 
ting som ble vurdert i forbindelse med intervjuguiden og som jeg prøvde å være 
oppmerksom på.  

Min holdning til nærhet og distanse ble noe endret underveis. I starten ble 
oppmerksomheten i større grad rettet inn mot å prøve å stille spørsmål som ikke-
vitende, og å beherske reaksjoner på praksis jeg tenkte ikke var i overenstemmelse 
med regelverket. Etter hvert ble det tydeligere at kjennskapen til arbeidet og feltet var 
en fordel som i en kvalitativ undersøkelse nettopp kunne utnyttes til å gå videre på en 
del sentrale tema som utkrystalliserte seg. Jeg benyttet meg friere av denne 
kjennskapen i de siste intervjuene. 
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Opplegget av analysearbeidet og innspill underveis 

Intervjuene ble tatt opp på bånd og skrevet ut i sin helhet, sju av leid hjelp, ett skrev 
jeg selv. De ble først gjennomgått med sikte på å finne felles temaer, og for å se på 
svarene på spørsmålene som var dekket opp i intervjuguiden. Etter hvert så jeg nøyere 
på hvordan informantene snakket om kompetansen sin og hvilke ord de selv brukte. 
Underveis i prosessen oppsto nye spørsmål og behov for å gå tilbake til intervjuene. 

Materialet er vurdert ut fra omfattende egen erfaring og god kjennskap til feltet. Bl.a. 
på grunn av min egen bakgrunn har jeg lagt vekt på det uventede og på spørsmål som 
ikke vanligvis er tematisert. Jeg har også lagt vekt på det som informantene oppfatter 
som problematisk i arbeidet, selv om dette ikke nødvendigvis er noe de opplever som 
det typiske. Bordieux peker på at nettopp det som står i ytterkanten, kan tydeliggjøre 
noen allmenne fenomener (referert av Aamodt 2005, s. 198). 

Jeg startet analysen fra informantenes egne beskrivelser, det som er benevnt. 
Erfaringene jeg gjorde i intervjuene, gjorde meg nysgjerrig på det som ikke ble sagt, 
både på hvorfor det er så vanskelig å snakke om kompetanse og hva kompetansen 
faktisk går ut på. For å få svar på disse spørsmålene har jeg gått nøyere inn i 
intervjuene, men jeg har også gått til ulike teoretiske tilnærminger og tatt i bruk egne 
erfaringer. Bruk av kvalitativ metode har gjort det mulig å gå videre til de mer usynlige 
og ubenevnte delene både av kompetanse, arbeidsoppgaver og samspill. Jeg har valgt å 
gå nærmere inn på analyseprosessen i behandlingen av de enkelte temaene. 

Noen foreløpige resultater av analysen av intervjuene ble lagt fram på en workshop 
under Kontorforum på den årlige kongressen til NFBUI på Bolkesjø, der rundt 60 
kontoransatte var til stede. Samtidig brukte jeg gruppearbeidet under workshopen til å 
komme lenger i analysen. Svarene ble en del av materialet i undersøkelsen. Foreløpige 
resultater ble også lagt fram for fire av informantene i et tilbakemeldingsmøte, og 
diskusjonen der ble et viktig innspill. Dette vil jeg komme tilbake til. 

Dette er en utforskende undersøkelse; det er ikke tidligere skrevet om denne gruppen. 
Jeg har derfor valgt å analysere mange sider av materialet og gi en bred presentasjon 
av problemstillingene det reiser, framfor å konsentrere meg om noen få spørsmål. 

 

Etiske vurderinger 

Dette er en undersøkelse med få informanter. Disse skal holdes anonyme, og for å 
beskytte identiteten er informantene spredt på flere helseregioner. Samtidig gjør 
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måten intervjuene er gjennomført på, med besøk på flere av arbeidsplassene og avtaler 
i arbeidstiden, at både ledere og kolleger er klar over at informantene har deltatt i 
undersøkelsen. Dette har jeg tatt hensyn til i framstillingen, og det har medført at noen 
spørsmål har fått en mer allmenn behandling. Det har vært viktig for meg å sikre at 
ikke informanter eller kolleger på noen måte føler seg hengt ut. Jeg har endret noe på 
språket i sitatene for å gjøre dem mer leservennlige og yte informantene rettferdighet. 
Jeg har likevel valgt å beholde en relativt muntlig form fordi intervjuene mye handler 
om å snakke fram kompetanse, og det innebærer bl.a. å prøve seg fram med 
formuleringer, gjenta seg selv osv. Språklige dialekter er endret i sitatene. 
Informantene har fått tilbud om å lese gjennom rapporten. Prosjektet er meldt til 
Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.  

 

Pasientbegrepet 

Jeg har vært i tvil om hvilket begrep jeg skulle bruke om barna som kommer til BUP. 
Jeg har valgt å bruke pasientbegrepet, kanskje først og fremst fordi det er det jeg er 
vant til fra min egen arbeidsplass, og det er i stor grad det informantene bruker. Bare 
én av informantene bruker konsekvent klient eller bruker. Dette betyr ikke at jeg synes 
pasientbegrepet er uproblematisk; barna som kommer til BUP er ikke nødvendigvis 
syke. Skiftet fra betegnelsen barne- og ungdomspsykiatri til psykisk helsevern for barn 
og unge innebærer også en vending bort fra sykdomsbegrepet. Det er imidlertid ikke 
lett å finne et godt begrep. For meg klinger ikke klientbegrepet godt; det gir 
assosiasjoner til avhengighet, mens bruker i dag får mer og mer betydningen kunde. 
De som kommer til BUP er først og fremst mennesker, og jeg vil derfor så langt det er 
mulig bruke betegnelsen barn og familier eller mennesker som kommer til BUP. 

 

Ressursgruppe 

Prosjektet har hatt en ressursgruppe bestående av: Bjørg Grova, FoU-leder ved NWI, 
Anne Andersen, seksjonsleder R.BUP, Morten Lossius, produktansvarlig Visma 
Unique (tidligere Hiadata) og Hanne Øveraas, klinisk sosionom ved Elverum BUP og 
representant for NFBUI. Denne gruppen har hatt to møter og kommet med nyttige 
refleksjoner. Som resultat av det første møtet ble det foreslått for styret i NFBUI at 
prosjektet kunne presenteres på en lederkonferanse i foreningens regi. Dette ble 
gjennomført i november 2005 og ga noen viktige tilbakemeldinger i sluttfasen. 
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Reformulering av problemstillingen 

Et resultat av undersøkelsen er at det ble nødvendig å utdype de opprinnelige 
problemstillingene. Den første problemstillingen handlet om hvilke konkrete 
forbedringsmuligheter de kontoransatte kunne bidra med. Det framgår av under-
søkelsen at kontoransatte i det daglige kontinuerlig vurderer eksisterende rutiner og 
arbeidsdeling med klinikerne og tar initiativ til å forbedre dem. På ett nivå ser det ut til 
at spillerommet for slike endringer er ganske stort. Samtidig henger dette nøye 
sammen med forholdet til ledere og til klinikere: både klinikkens policy, hvordan 
arbeidet er organisert og hvordan grensene praktiseres. Fokus ble derfor flyttet fra 
spørsmålet om forbedring av praktiske rutiner til hvordan arbeidsdelingen og 
grensene mellom klinikere og kontoransatte og mellom klinikere og ledere gjøres i 
praksis, og hvordan dette påvirker spillerommet for initiativ og utvikling.  

Når det gjelder den andre problemstillingen, om hva som skal til for at kontoransattes 
kunnskap og erfaringer skal komme til mer systematisk anvendelse i klinikkene, ble 
det tydelig at hva som er kontoransattes kunnskap og erfaringer ikke alltid er benevnt 
og/eller synlig. Det ble derfor nødvendig å gå grundigere inn i spørsmålet om 
kompetanse og oppgaver. En benevning og synliggjøring av hva de kontoransatte 
faktisk gjør i en poliklinikk og hvilken kompetanse de utvikler, er både en forutsetning 
for en systematisk anvendelse av kompetansen fra klinikkenes side og for at 
kontoransatte selv skal kunne formulere hva de kan bidra med. 

Prosjektet handler derfor både om hvordan kontoransatte selv kan bidra til endring 
nedenfra, og om hva som er nødvendig på organisasjonsnivå. Rapporten vil beskrive 
dette grundigere. 

Jeg vil reformulere problemstillingene slik: 

I. Hvilken kompetanse har kontoransatte og hva skal til for å synliggjøre og 
videreutvikle den? 

II. Hvilke oppgaver gjør kontoransatte og hvilken funksjon har de i klinikkene? 
III. Hvilke muligheter for utvidelse av arbeidsområdet for kontoransatte ligger i 

arbeidsdelingen med klinikerne? 
IV. Hvordan gjøres arbeidsdelingen mellom kontoransatte og klinikere i praksis, 

både på organisasjonsnivå og mellom enkeltpersoner? 
V. Hva skal til for at kontoransatte skal kunne tematisere og representere sine 

erfaringer slik at de i (enda) større grad kan komme til nytte i klinikkene? 
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Videre oppbygging av rapporten 

Kapittel 4 behandler ”jakten på kompetansen”. Utgangspunktet er hva informantene 
selv formulerer om egen kompetanse, men jeg vil gå derfra til å prøve å formulere og 
drøfte den mer usynlige og/eller ubenevnte delen av kompetansen. Videre vil jeg 
diskutere noen ulike måter å forstå dette på i lys av perspektivene som er beskrevet i 
kapittel 2. 

Informantenes stemmer vil bidra her og i de videre kapitlene komme fram gjennom 
sitater. Disse uttrykkene står i kursiv. 

I kapittel 5 ser jeg nærmere på hvordan oppgavene og funksjonen til kontoransatte i 
klinikkene kan beskrives og benevnes. 

Kapittel 6 behandler arbeidsdelingen mellom kontoransatte og klinikere, og ser på 
noen forskjeller mellom klinikkene som kan si noe om nye muligheter. Videre tar jeg 
opp samspillet og hvordan grenser og oppgaver utformes og forhandles. 

Kapittel 7 tar opp spørsmålet om kontoransattes deltakelse i kliniske team. Dette 
knytter an både til spørsmålet om kompetanse og til samspillet med klinikere, men 
handler i større grad om hvordan dette utformes i organisering av klinikken. 

Så langt behandles kontoransatte som felles gruppe, i kapittel 8 går jeg inn på 
organiseringen av de kontoransatte som eget team og særlig utformingen av 
lederrollen på kontorsiden. Jeg peker her på et strategisk dilemma når det gjelder 
utviklingen av kontortjenesten videre. 

Kapittel 9 ser på mulighetene kontoransatte har til å sette ord på og representere sine 
erfaringer og hva som skal til for å styrke dem som faggruppe. 

Konsekvensene av at kontoryrket er et kvinnedominert yrke vil være et tema i 
drøftingen av de enkelte spørsmål. I kapittel 10 vil jeg samle disse trådene til en mer 
helhetlig vurdering av hva dette betyr. 

I kapittel 11 vil jeg så oppsummere hovedresultatene i undersøkelsen og komme med 
noen tanker om hvordan det er mulig å gå videre. 
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Kapittel 4.  

Jakten på kompetansen 

 

 

Så vanskelig spørsmål… Jeg bruker jo alt, føler jeg. Ja, kanskje ikke alt, men 
jeg bruker jo veldig mye av det jeg har lært hele livet da. Hvordan man skal 
oppføre seg, og hvordan man skal roe ned mennesker, og hvordan man skal 
trøste... Jeg føler jeg bruker veldig mye av ting jeg har lært opp gjennom 
tidene, og… Nei, jeg synes det var vanskelig jeg. 

 

I følge intervjuguiden skulle jeg systematisk stille spørsmål om hva informantene 
tenkte at de måtte vite/kunne for å kunne utføre den konkrete arbeidsoppgaven vi 
snakket om. Det viste seg raskt å være et spørsmål det ble vanskelig for meg å stille, og 
jeg ble opptatt av hvorfor det var slik. Kanskje var det fordi det ikke virket som det var 
noe å spørre etter, litt som å spørre noen om hva du må kunne for å sykle. Selvsagt kan 
en tenke seg at det går an å svare at man må vite hva pedaler og styre brukes til, bevege 
ben og armer, kunne se etc., men dette vil være konstruert. Først og fremst må du 
kunne sykle. For å bruke Bupdata, holder det ikke å vite hva knappene brukes til, du 
må kunne Bupdata. 

Når jeg så spurte, viste det seg å være vanskelig å svare. Svarene ble ofte generelle, og 
det kom fort svar om egenskaper. Disse erfaringene førte til at jeg omformulerte 
spørsmålet til ”Hva er det du kan/har erfaring med som gjør at du kan utføre denne 
oppgaven?” Og jeg la til følgende utdyping for å gjøre det lettere både å spørre og å 
svare: ”Kontorarbeid kan likne på husarbeid på den måten at det tas for gitt uten at en 
tenker på at det faktisk krever både kunnskaper og erfaring. Jeg er ute etter å finne 
mer ut av hva det er kontoransatte har lært seg som er viktig for at de kan gjøre en god 
jobb.” Jeg prøvde også andre innfallsvinkler, i enkelte intervjuer spurte jeg hva de 
syntes de andre kontoransatte på jobben deres var gode til. Disse grepene ga noen flere 
svar, men informantene syntes fortsatt det var vanskelig, og de var ofte usikre på om 
de svarte på spørsmålet.  

Erfaringene gjorde det nødvendig å tenke annerledes om hvordan det kunne være 
mulig å få tak i kontoransattes kompetanse, og jeg ble opptatt av hvordan denne kunne 
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snakkes fram. Parallelt med intervjuene begynte jeg derfor å spørre kontoransatte jeg 
traff i andre sammenhenger om hva de kunne. Jeg vil trekke fram to utsagn fra disse 
samtalene. En kontoransatt som tidligere hadde vært hjelpepleier, oppdaget at det var 
mye lettere for henne å si hva hun kunne som hjelpepleier enn som kontoransatt. Om 
arbeidet nå sier hun: ”Arbeidet er noe jeg bare gjør.” 

Både mine problemer i intervjuene og hennes erfaringer handler om at mye av 
arbeidet som kontoransatt krever en form for praktisk kunnskap som minner mer om 
det å sykle enn det å bruke kunnskap en har lest i bøker. Det skiller seg fra det å sykle 
ved en detaljrikdom som gjør at det må gjøres hele tiden for å huskes/kunnes. Mye av 
denne kunnskapen er det mange har kalt taus kunnskap. Dette er kunnskap som 
nettopp ikke kommer fra bøker, men fra praksis, og som det kan være vanskelig – og 
ikke fullt ut mulig - å sette ord på. (Johannessen 1999, Janik 1996). Johannessen deler 
denne tause kunnskapen inn i ferdigheter i å løse arbeidsoppgavene, fortrolighet med 
de fenomener som inngår i dem og god vurderingsevne (bedømmelsesevne) når det 
gjelder kvalitet, anvendelse av prinsipper etc.  

Det er verd å merke seg at kompetansen i kontorarbeidet i dette tilfellet framsto som 
vanskeligere å sette ord på enn i et pleieyrke. Samtidig har nettopp pleieyrker 
tradisjonelt blitt regnet som yrker der taus kunnskap spiller en stor rolle. 

Ett mulig svar på hva kontoransatte kan, er derfor at de kan gjøre alle de mangfoldige 
oppgavene de har og gjør, og som til dels er beskrevet i denne rapporten. Det har de i 
stor grad lært gjennom erfaring i praksis. De har utviklet kompetansen, men de har 
ikke lært å beskrive den.  Slik som i dette svaret: 

Skal jeg si litt sånne store ord, så synes jeg liksom at jeg kan det meste som 
har med kontorseksjonens oppgaver å gjøre... 

På denne bakgrunn får noen av de generelle svarene på hva som kreves også mer 
mening: 

Generell erfaring i arbeidslivet. Erfaring i å møte mennesker. Det er det vi 
gjør her. Selv om det er mye teknisk å drive med, så er også det med. Ikke 
bare med hensyn til klienter, men du skal serve medarbeiderne dine.  

Å bruke ordet erfaring er én måte å sammenfatte summen av det en gjør og kan. Jeg 
bruker alt jeg har lært, som i sitatet som åpner dette avsnittet, en annen.  

Taus kunnskap betyr ikke at den ikke kan snakkes om (Janik 1996). Janik under-
streker at rekonstruksjon av den praktiske kunnskapen først og fremst må være en 
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kollektiv prosess fordi kunnskapen først og fremst er en del av gruppens praksis, 
hvordan vi gjør det – på vår arbeidsplass, i vårt yrke. 

Ut fra et slikt perspektiv vil oppgaven være i større grad å sette ord på hva denne 
kompetansen består i. Jeg vil nedenfor ta utgangspunkt i den måten kontoransatte 
selv beskriver sine oppgaver og sin kompetanse. 

Det andre utsagnet jeg vil trekke fram, selv om det ble sagt litt ironisk, er følgende: 
”Det vi kan og gjør, er det alle andre kan, men ikke gjør.” Dette innebærer at 
kontorarbeid er noe alle kan hvis de bare vil, noe som ikke krever egen kompetanse. 

Ut fra perspektivet om læring i praksis er dette utsagnet et paradoks. Kontoransattes 
arbeid, med en enorm mengde helt avgjørende detaljer, er av en slik art at du ikke kan 
det hvis du ikke gjør det. Dette blir jeg minnet om når jeg kommer på jobb etter å ha 
hatt permisjon og ikke lenger husker en del elementære ting om ”hvordan vi gjør”. 

Samtidig tror jeg utsagnet formulerer en underliggende oppfatning om kontorarbeid 
som står i veien for å få tak i kompetansen. Dette er en del av samfunnets syn på såkalt 
ufaglært arbeid - og på kvinners omsorgsarbeid. Jeg har tidligere vist til at mye arbeid 
som utøves av kvinner, ikke har oppnådd samme faglige status som menns arbeid, 
fordi kvalifikasjonene er blitt sett som ”naturlig” for kvinner: fingerferdighet, 
nøyaktighet, omsorg og ansvar for andre, blikk for det som må gjøres. Ericsson har 
spissformulert oppfatningen som slår gjennom i samfunnets vurdering av arbeid og 
yrker slik: ”Kvinnelig er ikke faglig” (Ericsson 1995, s. 27). Kontoransatte drar på en 
lang tradisjon med naturliggjøring og usynliggjøring av kompetanse som preger måten 
arbeidet forstås og omtales på. Ut fra et slikt perspektiv blir det en egen oppgave å 
finne en måte å snakke om kompetansen på som ikke bidrar til å videreføre denne 
tradisjonen, men som samtidig anerkjenner betydningen av kvinners erfaringer for 
utformingen av oppgaver og kompetanse i praksis. 

Jeg har hatt flere innganger til den mer ubenevnte og usynlige kompetansen. Én ting 
er hva informantene selv sier om oppgavene sine. En annen er erfaringene fra forsøk 
på å snakke fram kompetansen i ulike sammenhenger. På Kontorforum på Bolkesjø 
problematiserte jeg hvorfor det var så vanskelig å svare på spørsmål om kompetanse. 
Jeg ga deretter en gruppeoppgave der de skulle svare på hva det er viktig at de kan og 
vet for å kunne gjøre jobben som kontoransatt på en god måte, og hvordan de har lært 
det.  

Til hjelp ga jeg følgende stikkord: 
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 prøv å tenke over de ulike oppgavene dere har og hva de krever av dere, 
prøv å unngå å gi svar i form av personlige egenskaper 

 det kan være en hjelp å tenke over hva det er dere ofte blir spurt om og hva 
som kreves for å svare 

 det kan også være en hjelp å tenke over hva dere synes dere har lært 
gjennom årene i BUP som har gjort at dere kan løse flere/ev. andre 
oppgaver  

 det kan også være en hjelp å tenke på hva dere synes kollegaene deres er 
gode til 

Disse stikkordene bygger på erfaringene fra intervjuene, og representerer ulike 
innfallsvinkler til å snakke fram kompetansen. Gruppesvarene vil bli trukket inn 
nedenfor. 

Jeg skal videre i dette kapitlet gå mer konkret inn på kontoransattes kompetanse. Jeg 
vil starte ut fra det de selv sier om egen og gruppens kompetanse, og deretter gå fra de 
mest synlige og anerkjente områdene til å prøve å sette ord på mer ubenevnte og 
usynlige sider av kompetansen. Innenfor hvert enkelt avsnitt vil jeg i hovedsak følge 
samme lest, fra det synlige til det usynlige. 

Jeg har valgt å bruke tre begrepspar: 

Benevnt/ubenevnt handler om hvorvidt det er satt konkrete ord på kompetansen 
eller ikke i dagliglivet i poliklinikkene. 

Synlig/usynlig handler om hvorvidt kompetansen blir sett eller ikke. Den kan være 
synlig for noen og ikke for andre og til en viss grad være synlig uten å være benevnt. 

Anerkjent/ikke anerkjent handler om hvorvidt kompetansen bekreftes som noe 
som representer noe betydningsfullt for klinikken, enten av klinikerne eller lederne. 
Kompetansen er anerkjent på systemnivå dersom det tas organisatoriske tiltak for å 
anvende/utvikle den.  

Jeg har valgt disse begrepene i min analyse, fordi de gjør det mulig å få tak i ulike 
måter kontoransattes kompetanse kan framtre på og på den måten løfte fram 
fenomener og nyanser i materialet som ikke ellers ville komme fram. 
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Synlig og anerkjent – på et visst nivå 

Kompetanse i forhold til kontakt med barna og familiene som kommer til BUP, og god 
kjennskap til Bupdata står fram som de tydeligste kravene til kontoransatte i BUP. 
Betydningen av denne kompetansen kommer fram i alle intervjuene, og den nevnes av 
nesten alle informantene på direkte spørsmål om hvilken kompetanse som kreves. 
Den er på et visst nivå både benevnt, synlig og anerkjent. Flere nevner også kontor-
faglige kunnskaper, inkludert generelle datakunnskaper, og praktiske ferdigheter i 
løpet av intervjuene, selv om de ikke nødvendigvis framhever dette direkte som 
nødvendig kompetanse. Jeg vil nå gå nærmere inn på disse områdene. 

 

Kompetanse i forhold til mennesker som kommer til BUP 

... også er vi utrolig gode til å snakke med klientene, det er vi gode på. Det er 
det å møte dem, ja, du møter jo så mange folk som er i en krise, og du møter 
folk som har problemer, og du møter folk som ikke har problemer, og ikke 
skal være her, tror de... så det er det å liksom si at ja, greit, du får snakke 
med noen og liksom ta det til deg, men ikke utbrodere det, og roe dem ned, og 
få dem til å sitte rolig. At de ikke føler seg forbigått på noen måte, og ta vare 
på disse sårbare jentene som kommer og lurer på er det noen som ser dem. 
Det er vi veldig gode på.  

Jeg ble overrasket over at kompetanse i forhold til å ta imot og snakke med barn og 
familier fikk så stor plass i svarene, tatt i betraktning hvor begrenset del av 
arbeidsoppgavene det faktisk utgjorde for de jeg intervjuet. Arbeidet på sentralbord og 
i resepsjon var heller ikke gitt noen stor plass i intervjuguiden. Dette var bevisst. Dels 
fordi arbeidet der, med utstrakt pasientkontakt, har sine egne særegne oppgaver og 
problemområder som jeg ikke hadde planlagt å gå inn i. Dels fordi mine 
intervjupersoner var i posisjoner som i liten grad medførte fast deltakelse på 
sentralbord.  

Samtidig er det ikke vanskelig å forstå at denne kompetansen er viktig for 
kontoransatte. Klinikkene er bygd opp rundt pasientarbeidet som hele hensikten med 
virksomheten, eller primæroppgaven som det heter i dagens organisasjonsspråk. 
Kontoransattes direkte kontakt med de som kommer til BUP, innebærer at de deltar 
direkte i denne virksomheten fra sitt ståsted og har en betydning for selve forløpet av 
kontakten. Det finnes forskning om betydningen av førsteinntrykket og hvordan en 
blir møtt (Hall 1974). Denne delen av kontoransattes arbeid inkluderer dem i 
klinikken på en annen måte enn de øvrige oppgavene, og bygger opp under et bilde av 
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klinikken som et sted der ulike yrkesgrupper jobber sammen om en felles virksomhet. 
Det ser også ut til at kontoransatte får direkte tilbakemelding fra klinikerne om 
betydningen av hvordan barna og ungdommene møtes; arbeidet og måten de gjør det 
på blir anerkjent og dermed også mer synlig for kontoransatte selv. 

Dette er likevel ikke så entydig. La oss først se på hvordan kompetansen benevnes. 
Informantene snakker om å kunne se og møte mennesker, gi av seg selv, ha levd litt og 
erfart litt, bruke egen erfaring, takle et problem og roe ned. Flere snakker om en 
blanding av personlige egenskaper og erfaring, og det benevnes i mindre grad som 
kompetanse. Dette vil jeg komme mer tilbake til senere. Noen informanter forteller at 
de tar opp og diskuterer erfaringer fra telefonsamtaler og pasientmøter i kontor-
gruppen, gjerne med utgangspunkt i en vanskelig situasjon, enten formelt i møter eller 
mer uformelt. Dette innebærer at de anerkjenner det som kompetanse som kan 
utvikles. Det kan likevel være viktig å gå videre med å snakke fram hva kontoransattes 
kompetanse i pasientmottak og sentralbord faktisk består i. 

På systemnivå blir anerkjennelsen utydeligere. Tilbakemeldingene fra klinikerne viser 
at kompetansen på ett nivå er synlig, men anerkjennelsen ser ofte ut til å foregå 
mellom den enkelte kliniker og den som sitter på sentralbordet/i resepsjonen. Den 
kommer også til uttrykk i at kontoransatte får ulike oppdrag i forhold til å ivareta 
enkelte pasienter, gi svar på telefon el lign. Det ser imidlertid ikke ut til å være noe 
forum for systematisk dialog mellom klinikere og kontoransatte om erfaringene på 
dette sentrale området. Det er en åpenbar motsetning mellom den uttrykte viktigheten 
av hvordan mennesker tas imot i BUP og at disse erfaringene ikke har noen plass i 
organisasjonen. Det kan i stedet se ut til at kompetansen i dette arbeidet oppfattes som 
personlige trekk hos den eller de som sitter på sentralbordet; de oppfattes som 
uunnværlige enkeltpersoner. 

 

Bupdatakompetanse  

Jeg tenker det særlig er den bruken av bupdataen og pasient-
registreringssystemet vårt, som bare kontorseksjonen kan det meste om. 
Som de andre bare ser på og skriver noe inn i. 

Bruken av Bupdata har stor plass i prosjektbeskrivelsen. Jeg har i innledningen også 
vist til at Bupdatakompetansen har formet kontoransatte som gruppe og gitt dem en 
kollektiv betydning og identitet. Det ble derfor sikret gjennom intervjuguiden at denne 
delen av arbeidet ble dekket.  
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Kjennskap til Bupdata framheves da også av de fleste som et nødvendig krav. To av 
informantene nevner imidlertid ikke Bupdatakompetanse direkte, på tross av at de 
utfører store deler av arbeidet sitt ved hjelp av programmet og i tillegg lærer opp 
andre. Dette skal jeg komme tilbake til. 

Innholdet i hva det vil si å være god på Bupdata utbroderes ikke mye. Det som går 
igjen er at en ikke må være redd for å trykke på knappene og prøve seg, noe som er et 
sentralt trekk ved folk som er gode på data, og samtidig en forutsetning for å bli 
virkelig god. Kompetansen er preget av at dette er noe mange i stor grad har måttet 
lære seg selv, fordi det ikke har vært andre å spørre. Kurs og Kontorforum på Bolkesjø 
har vært kjærkomne tillegg.  

Også for meg var svaret: ”vi må kunne Bupdata” i første omgang et tilstrekkelig svar. 
Jeg spurte ikke videre, selv om dette var et område jeg var særlig interessert i; både 
informanten og jeg tok innholdet som underforstått. Dette ble tydelig for meg i 
arbeidet med å gå gjennom intervjuene, og jeg ble opptatt av hva som ligger i å være 
god på Bupdata. Valget av kvalitativ metode gjorde det mulig å gå videre inn på en slik 
problemstilling, og dette ble et sentralt analytisk spørsmål. Spørsmål om hva det betyr 
å være god på Bupdata ble derfor stilt til gruppearbeidet på Kontorforum på Bolkesjø. 
Slik setter de ord på det: 

 forstå Bupdatasystemet, vite hvordan det fungerer, ha oversikt over 
funksjoner og muligheter, hele tiden være oppdatert 

 være trygge på Bupdata, tørre å prøve seg fram, finne ut hva som er bak for 
å komme videre 

 kunne ta ut ulike rapporter, refusjon, rapporter, statistikk, kvalitets-
indikatorer, vite hva som må inn i hvilke felter og konsekvensene av ulike 
registreringer. ”Skjønne tallene” og hvor de kommer fra. Kunne forklare 
hvorfor ting må fylles ut 

 kjenne lover og regler, f.eks. for journalføring, kjenne BUP-systemet, 
helhetsforståelse, total oversikt, se sammenhenger 

 kunne lære opp behandlerne og hele tiden forklare hvorfor 
 kunne svare på behandlernes spørsmål – kunne ”se” hva de holder på med 

(f.eks. når de spør på telefon) og hva som er problemet  
 være nøyaktige 
 lage og bruke flettemaler (til brev, innkallinger etc.) 

 

Å være god på Bupdata viser seg å være en sammensatt og omfattende kompetanse:  
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 Det er viktig å ha god kjennskap til selve programmet og de stadige 
oppdateringene; ofte er kontoransatte de eneste som har en slik oversikt. 
Det er de som må finne ut hva som kan brukes i den daglige pasient-
administrasjonen, og hvordan det kan gjøres. Dersom de ikke vet, er det 
ofte ingen som vet. Alternativet kan være å spørre kontoransatte på andre 
BUP-er. 

 En annen ting er å vite hvordan en tar ut statistikk, rapporter og oversikter 
rent teknisk, og å vite hvilke felter som er knyttet opp til hvilke rapporter 
og på hvilken måte.  

 Kunnskapen må også være slik at kontoransatte er i stand til å forklare 
klinikerne hva, hvordan og hvorfor, og til å svare på alle slags datatekniske 
spørsmål i Bupdata.  

Dette ser ut til å være sider ved kontoransattes kompetanse som til en viss grad både 
er synlige, benevnt og anerkjent i klinikken. Deler av den ser likevel ut til å være lite 
utnyttet. Bare få av informantene ble spurt om å ta ut tall fra Bupdata til lokal bruk 
utover standard årsmelding, enten det nå er kliniske utviklingsprosjekter eller mer 
lokal kunnskap om virksomheten. Mitt materiale er her i tråd med konklusjonene i 
”Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker” (Statens helsetilsyn 2001) og 
”Evaluering av Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker: Delrapport 2”, (Hatling 
2003). En kan spørre om rapporteringsarbeidet til sentrale instanser tar så stor plass 
at det blir mindre tid og rom til lokal bruk.  

De som blir spurt om å ta ut tall fra det kliniske arbeidet, synes at det er spennende. 
Det kan f.eks. være at det skal opprettes et spesialteam, og det blir spørsmål om hvor 
mange som har en bestemt diagnose og hvor mange tiltak de har. Det kan være en 
utfordring å finne ut hvordan en får ut tallene. Ved ikke å ta i bruk denne 
kompetansen mer aktivt, bidrar klinikkene til at den ikke blir videreutviklet, i verste 
fall går i glemmeboken. Dette vil være et tap for feltet, ikke bare for den enkelte 
kontoransatte. 

Andre deler av kompetansen i punktene over er bare delvis anerkjent på systemnivå. 
Opplæring i Bupdata ser i stor grad ut til å være kontoransattes oppgave, både når det 
gjelder nye medarbeidere og nye funksjoner, uten at opplæringserfaringene blir 
oppsummert, videreutviklet og satt i system på klinikknivå. Her ligger en uutnyttet og 
ikke fullt ut anerkjent kompetanse. I videreutdanningen for kontoransatte i BUP er 
dette tatt hensyn til, og opplæring av voksne er satt opp som tema på studieplanen for 
andre studieår. 

Svarene fra de kontoransatte på Kontorforum setter oss samtidig på sporet av noe 
mer. Informantene snakker om å ”skjønne tallene”, om helhetsforståelse og sammen-
heng, om total oversikt og kjennskap til BUP-systemet, lover og regler. Dette peker 
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utover det som vanligvis forbindes med datakunnskaper. Det ble derfor nødvendig å 
gå nærmere inn på noen aspekter ved arbeidet med Bupdata og trekke inn både egne 
erfaringer og teoretiske perspektiver. 

 

”Å skjønne tallene” 

Kontoransatte snakker ikke bare om teknisk kompetanse til å ta ut tall og rapporter, de 
bruker uttrykket ”å skjønne tallene”. Det handler om hvordan tall og rapporter henger 
sammen med den kliniske virksomheten, hva som faktisk måles eller ikke måles. Dette 
er en viktig kompetanse for å kunne svare på spørsmål som kan komme, enten det nå 
er fra SINTEF, sykehus eller helseforetak, eller fra egen leder. Kontoransatte kan ofte 
være de eneste som faktisk vet nøyaktig hvordan tallene er framkommet og derfor hva 
som kan være viktige feilkilder.  Denne kunnskapen anerkjennes på klinikknivå, men 
rapporteringen styres høyere oppe. 

Historisk har denne kompetansen vært bygd opp og anerkjent gjennom at det har vært 
kontoransatte som har fått opplæringen i å ta ut rapportene i Bupdata, og som har hatt 
saksbehandleransvaret for dem. De siste årene har det imidlertid skjedd et skifte, 
Norsk Pasientregister (NPR) går i større grad rundt det lokale nivået, gjennom at 
klinikkene sender en diskett med rådata. Det har ikke en gang vært mulig lokalt å få ut 
de samme tallene som tas ut på sentralt nivå og til dels legges ut på internett. 

Også kjøring av kontrollprogrammet POLK i forbindelse med krav om refusjon fra 
Rikstrygdeverket (RTV) er i stor grad overtatt av IT-avdelingene, og det varierer 
hvordan informasjonen fra kontrollrapportene tilbakemeldes til poliklinikkene. Dette 
kan også ha konsekvenser for lokal oversikt og oppbyggingen av kompetansen. 

Det er imidlertid ikke mulig å komme rundt det lokale nivået. Datakvaliteten 
bestemmes lokalt, og kontoransatte sitter med nøkkelen. Som en av informantene 
illustrerer: 

I går når jeg kom, 7.30 var jeg her i går, da stod telefonen og hylte her, da 
var det fra sykehuset, som ringte og sa at de hadde sett i den 
ventelisterapporten at det var fire stykker som hadde ventet over ett år her, 
og hva i all verden er dette... Også sier jeg at på mine lister så vises det ikke, 
der kommer ikke det frem. Ja, men det må du finne ut av med en gang, det 
haster, dette her er politisk, og nå skal vi ha møte, og det må bare komme. 
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Sitatet viser hvordan det fortsatt er etterspørsel etter den lokale kompetansen når noe 
går feil. Samtidig bidrar systemet med rapportering av rådata og manglende kontroll 
med tallene lokalt til å fjerne grunnlaget for å vedlikeholde og utvikle kontoransattes 
kompetanse. Lokal kontroll handler både om poliklinikkens mulighet til kontroll med 
hvordan de – og BUP-feltet – presenteres, og om kontoransattes kompetanse når det 
gjelder å forstå og forklare hvilken virkelighet som ligger bak tallene. For å vri på et 
populært uttrykk: Bak mang en offentlig statistikk står en forbløffet kontoransatt. 

Anerkjennelse av kontoransattes kompetanse når det gjelder ”å skjønne tallene” vil 
innebære å ta tiltak for å vedlikeholde og videreutvikle den. Tidligere gikk dette mer av 
seg selv i det løpende rapporteringsarbeidet; i dag krever det i større grad egne tiltak. 

 

Bupdata som verktøy 

En annen innfallsvinkel til å forstå hva informantene mener med at Bupdata-
kompetanse handler om helhetsforståelse og sammenheng, kan være å se på Bupdata 
som et verktøy. 

”Adgang til bestemte former for verktøy gir adgang til bestemte former for kunnskap 
og verdier som har betydning for ens status og yrkesidentitet” (Lave & Wenger, 
referert i Elmholt & Winsløv 1999, s. 98). Lave og Wenger peker videre på at forståelse 
og bruk av teknologien i et praksisfellesskap innebærer en forbindelse til praksisens 
historie og til deltakelse i dens kulturelle liv (Lave & Wenger 2004). 

Jeg vil prøve å konkretisere dette perspektivet for vår sammenheng. Jeg velger å se på 
Bupdata som er verktøy for de kontoransatte, selv om jeg vet at det er uenighet om 
hvorvidt datamaskiner/programmer kan kalles et verktøy i vanlig forstand. 

Kjennskap til Bupdata gir tilgang til kunnskap om BUP-feltets historie. Programmet er 
blitt utviklet over mange år og bærer preg av dette. Det merker en bl.a. når en skal lære 
opp nye kontoransatte og må forklare at det at noe gjøres på en bestemt måte har 
sammenheng med hvordan det ble gjort tidligere. I tråd med dette gir kjennskap til 
Bupdata tilgang til oppsamlet kompetanse i å bruke dette verktøyet og forme det. 
Kontoransatte har vært aktivt med å videreutvikle programmet fra starten.  

Tilgang til Bupdata gir også en oversikt over organiseringen av saksgangen i den 
kliniske virksomheten og kompetanse til å bidra til denne organiseringen. Bupdata 
kan sees på som et flytskjema, lenge før disse kom på moten i BUP. Programmet som 
verktøy bidrar til å strukturere virksomheten – det legger premisser. Kontoransatte 
har ikke bare en passiv registreringsfunksjon, men en aktiv rolle i å sikre at flyt-
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skjemaet følges gjennom at bl.a. feltene for saksgang fylles ut riktig. Dette plasserer 
kontoransatte inn i klinikkenes kjernevirksomhet.  

Verktøyet er gjenstand for stadige endringer. Nye versjoner inneholder elementer som 
er ønsket ut fra lokale behov i feltet. I stadig høyere grad preges imidlertid prog-
rammet av pålegg fra myndighetene om standardisering av prosedyrer, rapportering 
og betingelsene for refusjonskrav. Kontoransatte får gjennom bruken av Bupdata som 
sitt verktøy en plass i forandringsarbeidet – i spenningen mellom kontroll og 
rapporteringskravene på den ene siden og lokale behov for forbedring av den daglige 
virksomheten på den andre. I Berg et al. (2003) beskrives to typer rasjonalitet i 
arbeidsorganisasjoner. Fagfolk er mest opptatt av hva som kreves i det konkrete 
arbeidet som skal gjøres, som mulighetene for å utøve faget og møtet med brukerne. 
Dette kaller forfatterne driftsrasjonalitet. Ledelsen, og i enda større grad myndig-
hetene over, er opptatt av behovet for oversikt, styring og kontroll – styrings-
rasjonalitet. Disse begrepene kan være nyttige for å forstå den situasjonen kontor-
ansatte – og også klinikkene - står i. Jeg har i det videre valgt å bruke begrepene 
styringslogikk og driftslogikk. 

For kontoransatte betyr dette at de blir nødt til å utvikle kunnskap om disse 
spenningene, om sammenhenger og konsekvenser. F.eks. vil lokal bruk av Bupdata 
hele tiden måtte ses i forhold til hvilke konsekvenser det vil få for rapportering og 
refusjon. Og tallene som rapporteres må hele tiden vurderes i forhold til hvordan de 
aktuelle feltene brukes i praksis. Kontoransatte formidler mellom logikkene i 
utformingen av ”hvordan vi gjør ting her”. Dette kommer bl.a. til uttrykk i at de 
understreker betydningen av å forklare klinikerne hvorfor de skal registrere på en 
bestemt måte, ikke bare hva og hvordan. 

Å lære seg Bupdata slik kontoransatte trenger det, er derfor en omfattende prosess. 
Den er vanskeligere når det ikke er noen å lære av, slik informantene formidler at det 
har vært for dem. Til gjengjeld er det de lærer nettopp helhet og sammenheng – en 
slags total oversikt. En slik forståelse gir mening til disse stikkordene fra 
gruppesvarene på Kontorforum.  

Kunnskapen om skjæringspunktet mellom rapportkravene og den lokale virksomheten 
er verken benevnt, synlig eller anerkjent, men samtidig kan den være en nøkkel til å 
forstå kontoransattes sentrale posisjon på mange poliklinikker. Dette kan også være 
noe av grunnlaget for at noen kontoransatte har avansert til kontorledere eller 
administrasjonskonsulenter og blitt en del av lederteam. 

Større krav til rapporteringer ovenfra skaper et økende press på kontoransatte som i 
praksis bærer ansvaret for at tallene tas ut på riktig måte, og usikkerhet om hvorvidt 
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reglene praktiseres riktig. Særlig én av mine informanter syntes dette var et stort 
ansvar og var oppgitt over at alle poliklinikkene gjør ting på forskjellig måte. Mange 
kontoransatte ønsker seg derfor klarere oppskrifter som kan sikre at alle klinikker 
registrerer og tar ut tall likt, slik at sammenlikninger av tall blir rettferdige. Dette vil 
imidlertid samtidig kunne innebære at rommet for lokal praksis blir mindre og øke 
standardiseringen; tallene vil uansett aldri kunne vise hele virkeligheten. Å jobbe i 
spenningsfeltet mellom lokale arbeidsmåter og rapporteringskrav krever høy 
kompetanse og mulighet for å ha noen å dele og diskutere dilemmaene med. Dette 
kommer jeg tilbake til i seinere kapitler. 

 

Mellom Bupdata og den kliniske virkeligheten  

”Mennesker burde bruke datamaskiner, men maskinene overtar gradvis, og vi må 
tilpasse oss til deres måte å fungere på. Datamaskiner er som babyer, de mangler 
tilpasningsdyktighet, de nekter å forstå veldig menneskelige begreper som ”dette 
holder, la det gå”. De foretrekker svart og hvitt; jeg foretrekker grått” (Japansk 
framtidsstudie fra National Institute for Research Advancement (NIRA), sitert i 
Göranzon 1990, s 159). 

Ytterligere en innfallsvinkel til å forstå Bupdatakompetanse som grep om helhet og 
sammenheng kan være å se nærmere på kontoransattes oppgaver mellom Bupdata og 
den kliniske virksomheten. Én viktig oppgave for kontoransatte i Bupdata er å fylle inn 
informasjon de får tilgang til gjennom post, møter eller muntlig fra klinikere/leder. De 
skal også lære opp klinikerne i utfylling av de feltene som er deres oppgave. Dette 
gjøres i stor grad gjennom ulike former for skriftlige bruksanvisninger. Men dette er 
ikke så enkelt som det kan se ut; dataprogram står fjernt fra den praktiske 
virkeligheten. 

For det første får kontoransatte gjentatte spørsmål om hvordan ting skal gjøres, særlig 
når noe er nytt. Behandlerne spør istedenfor å lese bruksanvisningene. Et nyttig 
perspektiv på dette finner vi hos Janik (1996) som hevder at regler ikke læres gjennom 
at en tilegner seg definisjonen av regelen, men gjennom praksis. Det er først gjennom 
å bruke regelen på et visst antall konkrete situasjoner at regelen kan forstås og at 
grensen mellom regelen og unntakene kan trekkes opp. Kontoransatte har derfor ikke 
bare kompetanse i å formulere regler, det viktigste er kompetansen i å praktisere dem. 
En kan kalle det for ”det kommer an på” - kunnskap. 

For det andre stilles kontoransatte hele tiden overfor situasjoner der virkeligheten ikke 
passer helt med reglene, og der de må ta stilling til hvordan dette skal oversettes til 
datamaskinens krav. Et eksempel på dette kan være henvisninger som ikke er fylt ut 
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slik de skal, og som derfor ikke passer til programmet, f.eks. kan både etnisk 
tilhørighet og omsorgssituasjon være vanskelig å kategorisere i programmets 
rubrikker. Et annet eksempel kan være individuell plan: det skal fylles ut i et felt at det 
foreligger en slik plan, men hva er tilstrekkelig for å fylle dette ut? Selv om det er 
klinikerne som skal gjøre dette, er det ofte kontoransatte de spør når de er i tvil. Når 
kan en si at dette holder, la det gå? Hvordan fører man tja, eller grått, i et datafelt som 
vil ha ja eller nei, svart eller hvitt? I praksis er det kontoransatte som forvalter det grå 
og sier: ”ok, vi gjør det sånn”.  

Oppgaven kan også være omvendt, å finne ut hvordan en skal ta i bruk nye 
Bupdatafunksjoner lokalt. F.eks. hvordan oversetter en de nye takstreglene for 
refusjon til lokale koder og i et språk det er mulig for behandlerne å forholde seg til, og 
som stemmer med den lokale kliniske virksomheten?  Hvordan beskrive hva som skal i 
datafelter på en måte som gir mening ut fra klinikernes praksis? De fleste 
informantene hadde f.eks. vært involvert i arbeidet med ny koder i forhold til endring 
av refusjonsreglene, i større eller mindre grad i samarbeid med leder; én hadde gjort 
det helt på egenhånd. Et par steder hadde lederne tatt det selv. 

På klinikker der leder ikke har Bupdatakompetanse, er det ofte ikke noen å diskutere 
slike spørsmål med. Løsninger krever både kjennskap til Bupdata på et visst nivå og til 
virksomheten. Det at kontoransatte historisk nærmest har hatt enekompetanse på 
Bupdata, har ført med seg at mange av dem har måttet ta standpunkt til bruk av 
programmet som har hatt faglige implikasjoner. Det ser ut til at få steder i feltet 
systematisk har hatt et kollektivt arbeid rundt disse spørsmålene. Fra min egen 
arbeidsplass har jeg positive erfaringer fra Bupdatautvalg med både klinikere og 
kontoransatte. To steder i mitt materiale har kontoransatte krevd at det også skal være 
en kliniker med i arbeidet med lokal bruk av Bupdata. 

Oversettelsen fra dataprogram til lokal praksis og omvendt – og formidlingen mellom 
to ulike måter å tenke på - krever omfattende kjennskap til den kliniske virksomheten. 
Her gir det mening å snakke både om fortrolighetskunnskap og vurderingskunnskap 
(Johannessen 1999). Den utvikles særlig gjennom aktiv bruk av Bupdata i samspill 
med klinikerne, og ved hjelp av annen informasjonen kontoransatte plukker opp. 
Erfaringene gir stadig større innsikt i klinikernes daglige praksis. Slik kjennskap er 
kanskje også en del av det som inkluderes i begrepene helhet, sammenheng og 
oversikt.  

Kjennskapen til den kliniske virksomheten er ikke benevnt som kompetanse; ingen av 
informantene trekker dette fram. Oversettelseskompetansen er til en viss grad synlig 
for den enkelte kliniker, selv om den ikke er benevnt; de vet hvor de skal gå for å få 
svar, også på spørsmål utenfor sekretærenes ansvarsområde. Den er til en viss grad 
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også anerkjent av dem, men kontoransattes kjennskap til den kliniske virksomheten er 
verken benevnt, synlig eller anerkjent på systemnivå.  

Betydningen av at kontoransatte har grundig kjennskap til virksomheten de jobber i, 
er ikke noe som bare gjelder BUP. Resultatet stemmer med Lie og Rasmussens analyse 
av motsetningen mellom informasjonens karakter og dataprogrammenes krav til 
entydighet: ”For å få meldinger i en form som kan innpasses i de formelle rutinene, 
foregår en tolkningsprosess som krever kombinasjonsevne, bransjekunnskap og evne 
til behovsrettet kommunikasjon med andre mennesker.” (Lie & Rasmussen 1983, s. 
86).  

Lie (1998) har analysert kvinners arbeid på et abonnementskontor i en avis. Kvinnene 
beskrev arbeidet sitt som automatisk, men Lie viser at dette langt fra er tilfelle; de må 
tolke utydelig informasjon og bearbeide den i forhold til hva maskinen skal ha. De må 
også velge ut informasjon fra skjermen og presentere den i forklarlig form for kunden. 
Dette forutsetter, sier Lie, at de har et bilde av hvordan aviser hører hjemme i folks liv 
og hvordan abonnement og levering fungerer. Oppfattelsen av at arbeidet går 
automatisk kan henge sammen med at prosessen skal gå fort og at både selve 
arbeidsprosessen og resultatet av den er usynlig, også for dem som utfører den. 
Kommunikasjon og tolkning har ikke vært anerkjent som ferdigheter verken av andre 
eller av kontoransatte selv. I stedet ser det ut som datamaskinen gjør jobben. Dette 
kan også være en måte å forstå hvorfor enkelte av informantene ikke nevner sin egen 
Bupdatakompetanse. 

Dette er beskrivelser som stemmer overens med erfaringene med Bupdata. Behovet 
for kjennskap til den kliniske virksomheten stemmer også med Rantalaihos (1990) 
beskrivelse av kontoryrket som en kombinasjon av noen få grunnleggende ferdigheter 
og kunnskap om informasjonssystemet i det feltet en jobber i. 

Kontoransattes kompetanse i Bupdata viser seg å være en allsidig og sammensatt 
kompetanse som spenner fra den mest synlige og anerkjente kjennskapen til selve 
programmet og bruken av det, til den ubenevnte, usynlige og ikke anerkjente 
fortroligheten med den kliniske virksomheten. 

 

Fra regler til skjønn 

Bupdatakompetanse bygges opp gjennom erfaring. Dreyfus (1988) trekker opp fem 
stadier for tilegnelse av praktisk kunnskap, fra nybegynner til ekspert. Disse stadiene 
var opprinnelig utformet som en polemikk mot overdreven tro på at datamaskiner 
kunne ta over og erstatte menneskelig kunnskap. Nybegynneren /lærlingen lærer seg 
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standardregler som følges slavisk uten hensyn til den konkrete situasjonen. Etter hvert 
lærer hun gjennom erfaring å ta hensyn til noen elementer som er forskjellige i 
forskjellige situasjoner og blir en avansert nybegynner. På det tredje stadiet, som 
kompetent utøver, er hun i stand til å lage en plan for arbeidet som involverer grundig 
gjennomtenkning og prioritering av de ulike elementene hun kan ta hensyn til. På 
dette stadiet øker engasjementet i arbeidet og hun tar i større grad selv ansvar for 
resultatet. I de tidligere stadiene vil feil ofte kunne tilskrives at reglene ikke er forklart 
og utdypet godt nok. 

I det fjerde stadiet, som dyktig utøver, kommer reglene i bakgrunn. Erfaring med 
liknende situasjoner gjør at viktige trekk ved situasjonen framstår som tydelige, uten 
at hun bevisst går gjennom de ulike reglene. Hun forstår og organiserer oppgaven 
intuitivt, men vil fortsatt bevisst analysere hva hun skal gjøre. I det siste stadiet, 
ekspertstadiet, trenger hun ikke bevisste overveielser, hun handler direkte i 
situasjonen på basis av tidligere erfaring. Ferdigheten kan sammenliknes med 
hvordan hun går, snakker, kjører bil etc, den er blitt en del av hennes egen kropp. 
Eksperten må også gjøre bevisste analyser hvis noe stopper opp eller er særlig 
avgjørende, men det innebærer i hovedsak en kritisk refleksjon over egen intuisjon. 
Hun analyserer ikke situasjonen i dens enkelte faktorer, men gjør en helhetlig 
sammenlikning med liknende situasjoner tidligere. Først når hun blir spurt om 
hvorfor hun gjør ting på en bestemt måte, vil hun finne fram til regler og eksempler for 
å forklare, men det er ikke denne måten hun selv har brukt. Utsagnet i begynnelsen av 
dette kapitlet: ”Arbeidet er noe jeg bare gjør” kan også forstås som en uttalelse fra en 
ekspert. 

Jeg tenker at beskrivelsen til Dreyfus gir oss én innfallsvinkel til å forstå hvordan 
kontoransatte utvikler sin Bupdatakompetanse, og særlig den delen av kompetansen 
som handler om oversettelse, formidling og ”det kommer an på” - kunnskap. Dette kan 
være et utgangspunkt for å tenke organisatoriske rammer for å utvikle ekspertise i 
praksis på arbeidsplassen, og for å tenke rundt hvordan kunnskap fra kurs skal kunne 
omsettes til handling. 

Dreyfus er kritisert for å legge for lite vekt på læring som samhandling med andre. 
(Dreyfus 1999). Jeg vil senere i kapitlet komme tilbake til læringsteorien til Lave og 
Wenger som legger større vekt på læring i praksisfellesskap. 
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Kontorfaglige kunnskaper og generelle datakunnskaper 

... vi kunne godt tatt litt mer skriving av brev og sånne ting, det er litt fordi at 
jeg er så nøye, at jeg ser de er jo klønete der. Jeg ville gjort det bedre enn 
dem, det er liksom litt mer mitt fag, å skrive, enn det er for dem. For jeg 
hadde kanskje gjort det fortere. 

Kontorfaglige kunnskaper og ferdigheter nevnes både i intervjuene og på Bolkesjø. 
Både hensynet til utseende på brev/rapporter og det at kontoransatte faktisk skriver 
raskere, går igjen hos flere som begrunnelse for en skepsis til at klinikere skal gjøre alt 
selv. Det kontorfaglige er likevel ikke så framtredende som en kanskje kunne vente, 
tatt i betraktning at det er kontorfaget som i utgangspunktet har konstituert 
yrkesrollen. Postbehandling, arkivering, referater fra møter osv. er fortsatt oppgaver 
som tar mye tid, men det nevnes i liten grad som kompetanse. Det ser ut til at 
kontorfaglige ferdigheter i dag i stor grad er integrert i bruk av data. Bupdata, med 
sine kontorfunksjoner har, sammen med andre dataprogrammer, på et vis slukt mye 
av faget. Dette underbygger analysen av at kontorfaget får sin utforming i det 
spesifikke feltet kontoransatte jobber i. Samtidig kan det bidra til at den kontorfaglige 
kompetansen blir mer usynlig selv om oppgavene er synlige. Som vist i avsnittet om 
Bupdata, kan det se ut som om det er datamaskinen som gjør jobben. 

Å være god på data nevnes i samme åndedrag som å være god i Bupdata, men det er 
Bupdata som dominerer. En av informantene forteller likevel at hun har holdt kurs for 
andre ansatte i Outlook og Powerpoint, en annen at hun er involvert i å lage 
hjemmeside. Felles for alle er at de på en eller annen måte knytter glede til sine 
datakunnskaper. Uttrykk som spennende og moro går igjen i beskrivelsen av 
utfordringer på dette området. Dette er også trukket fram i en finsk undersøkelse av 
arbeidet i et ringesenter (Korvajarvi 2004), og representerer en motvekt til litteraturen 
om kvinners manglende datainteresse. En av informantene forteller at hun har ”sittet 
og lekt seg med” oppretting av maler. Slik ”leking” er anerkjent som en nødvendig vei 
til å bli god på data, gjerne knyttet til gutter. Andre forteller at det er mangel på tid 
som hindrer dem i å ta i bruk mer av det de har lært. 

Tidligere hadde mange kontoransatte også ansvar for egen server, med backup, 
innlegging av nye brukere etc. I dag er dette de fleste stedene overtatt av IT-
avdelingene på sykehusene, og noen savner den kompetansen dette ga. Det er likevel 
fortsatt kontoransatte som har kontakten med IT-avdelingene i forhold til alle lokale 
problemer, og de trenger derfor oppgradert kompetanse. 

Kontoransattes datakunnskaper blir synlige ved at oppgaven med brukerstøtte til de 
ansatte stort sett ligger hos dem. Kontoransatte får også spørsmål om ulike former for 
ferdiggjøring og oppstilling av dokumenter. Datakunnskapen ser likevel ikke ut til å 
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være anerkjent på systemnivå som et viktig potensial for klinikkene. Det fortelles i 
liten grad om anerkjennelse av de generelle datakunnskapene i form av systematisk 
utnyttelse eller oppgradering av kjennskapen til mer avanserte funksjoner i Word, 
Excel, Powerpoint eller ulike former for webverktøy. Det er verd å merke seg at 
undersøkelsen ved Innherred sykehus i 2001 konkluderte med at utnyttelse og 
videreutvikling av de kontoransattes datakompetanse var ett av to hovedsatsings-
områder for kontortjenesten i framtiden. 

 

Praktisk/organisatorisk kompetanse  

For vi er i hvert fall mye mer praktikere enn det de andre er, for vi blir spurt 
om alt. Alt av sånne praktiske ting i forbindelse med møter, ja alt av det som 
skal være av tilstelninger her sånn utenom, er det jo vi som må gjøre. Alt det 
som er der som de trenger i sin hverdag som er en selvfølge, er det jo vi som 
må gjøre. Men jeg er veldig flink til, under evalueringen av kontorseksjonen 
årlig, å fortelle dem det. Sånn at det er de veldig klar over, og det sier de òg, 
vet du, at det er veldig ålreit at du forteller oss det, at det kommer ikke 
ovenifra alt som ligger rundt omkring her som det er en selvfølge at du 
finner, og at alt funker og at folk kommer når de skal, og at telefonen din 
virker, at alle sånne ting som virkelig er en selvfølge, det er det faktisk noen 
som gjør. Noen, eller noen andre. 

Her er det tilsynelatende ikke mye å føye til. Dette er et sentralt kompetanseområde 
som på ett nivå er synlig; alle vet hvem de skal spørre, og kontoransatte vet at det er de 
som kan svare. Jeg har derfor valgt å ta dette området med blant det relativt synlige og 
anerkjente. Kompetansen er samtidig lett å ta for gitt. Deler av den blir først og fremst 
synlig når oppgavene ikke blir utført, når kopimaskinen står og nøklene er borte. Flere 
av informantene trekker da heller ikke dette eksplisitt fram som kompetanse selv om 
de snakker om de praktiske oppgavene. Dette tyder på at det i større grad er 
oppgavene som er synlige, enn at det faktisk dreier seg om en anerkjent kompetanse. 

Praktisk kompetanse dreier seg ikke bare om løpende problemløsning og organisering. 
Det handler også om å ha oversikt og være i forkant, for å forebygge problemer og 
sikre at alt går som det skal. Denne kompetansen er usynlig og ikke anerkjent. Dette 
kan føre til en undervurdering av hvilken informasjon kontoransatte trenger; svært 
mange beslutninger som de formelt ikke har noe med, har praktiske konsekvenser for 
deres arbeid. Arbeidet med å være i forkant kan oppfattes som et tradisjonelt kvinnelig 
blikk og lett sees som en ”naturlig” kvinnelig ferdighet, utviklet som en del av 
sosialiseringen til omsorgsansvar. Det å ha oversikt og være i forkant kan imidlertid 
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også sammenliknes med lederoppgaver. Avstanden i status gjør det vanskeligere å se 
likhetene. 

 

Spor av annen kompetanse 

Jeg har i forrige avsnitt beskrevet fire kompetanseområder som til en viss grad 
kommer fram i alle intervjuene, og der det har vært mulig å gå fra det benevnte og 
synlige til det som er ubenevnt, usynlig og ikke anerkjent. I dette avsnittet skal jeg gå 
videre til å løfte fram kompetanse som i utgangspunktet bare ble nevnt av én – eller 
kanskje to. I disse tilfellene har jeg gått tilbake til de andre intervjuene for å se etter 
spor av den samme kompetansen. Jeg har brukt informantenes egne ord som 
utgangspunkt for følgende punkter: 

 lage rammer og sette i system 
 være samkjørt 
 hente inn og ta vare på informasjon 
 kjenne grensene for eget arbeid 

 

Lage rammer/sette i system 

Det er òg en ting som sekretærer må gjøre som er spesielt, å sette ting i 
system, lage rammer rundt ting, sånn at det ikke blir sånn at det flyter rundt, 
det tror jeg det har veldig lett for å gjøre. 

Informanten framhever videre betydningen av å være god til å få prosedyrene ut og å 
følge dem opp i praksis. En annen bruker uttrykket god til å sortere. Selv om arbeidet 
med å lage gode rutiner går igjen i intervjuene, er det ikke flere som nevner det som 
særskilt kompetanse.  

Jeg vil stoppe opp et øyeblikk ved begrepet rutiner. For meg har selve ordet en litt 
tvetydig klang, på tross av at det også er en viktig del av mitt eget arbeid, og jeg fikk 
behov for å utforske dette litt mer. Jeg tenker på noe trivielt, kanskje litt byråkratisk, 
et nødvendig onde. Jeg får assosiasjoner til det å rydde. Det er morsommere og 
viktigere å leke enn å rydde, men alle skjønner at noen må rydde om leken skal kunne 
ha et like godt utgangspunkt dagen etter. Samtidig er det noe galt om det blir viktigere 
å rydde enn å leke. 
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Fremmedordboken sier om rutine: ”øvelse, ferdighet, vane” (Berulfsen & Gundersen 
1991). Jeg tok opp dette i tilbakemeldingsmøtet med informantene, og fikk 
assosiasjoner til rutiner som noe trygt, sikkert, gjentakende, vanlig, de små ting i 
hverdagen. På den andre siden ga begrepet rutinert assosiasjoner til øvet og dyktig. En 
annen samstemt reaksjon var at det ikke burde være negativt, fordi gode rutiner er 
veldig viktig for alle; det handler om gode måter å gjøre ting på.  

Denne motsetningen mellom de små, trygge ting i hverdagen og det dyktige er 
interessant. Kanskje er det slik at det hefter noe trivielt ved rutiner som smitter over 
på oppfatningen av kontoransattes arbeid og reduserer betydningen av det ”å 
rutinere”, selv om alle vil være enige i betydningen av gode rutiner. Eller kanskje er det 
omvendt, at oppfatningen av kontorarbeid som noe trivielt smitter over på rutinene og 
reduserer betydningen. 

Kanskje er nettopp formuleringen å lage rammer og sette i system et bedre uttrykk, 
som sier mer om innholdet i å lage rutiner. Begrepet sier noe om at en går fra 
individuelle måter å gjøre ting på til organisasjonsnivå. Det understreker at rutiner 
ikke bare handler om regler for hvordan hver enkelt skal gjøre ting, at slik gjør vi det 
her, men at rammene og systemene som forvaltes av kontoransatte skal gjøre det 
nødvendig å huske færrest mulige regler. Gode rammer og systemer gjør at det virker 
som om en del ting går automatisk og frigjør klinikernes tid til pasientkontakt. 

Å lage gode rammer og systemer krever god kjennskap både til lover og regler og til 
hvordan arbeidet gjøres i hverdagen i klinikken. Svikt i systemene fører til merarbeid 
både for klinikere og sekretærer, bl.a. fordi dårlige systemer gir flere spørsmål og flere 
unntak som må håndteres på siden av den ordinære flyten. 

Kontoransattes arbeid med rutiner er både benevnt, synlig og anerkjent, men 
kompetansen som kreves for å lage dem og sikre gode rammer og systemer trenger å 
løftes fram. Den samme informanten sier det slik: 

Når jeg tar initiativ til (rutiner), så er jo det med utgangpunkt i at jeg får lov 
til å være med på en del informasjon og får lov til å ha en del innblikk i ting. 
Det er jo det viktigste poenget for oss merkantile da, å være med på møter, 
delta, og kunne ha sjanse til å forstå hva som foregår. Hvis vi ikke får lov til 
det, så kan vi ikke være en del av en poliklinikk heller, da blir det skrivestue, 
og det, det syns jeg er bortkastet tid for oss merkantile i barne- og 
ungdomspsykiatrien. Det er viktig at vi får lov å være med på møter, og være 
med å se hva som skjer ute.” 
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Med stadig flere pålegg ovenfra blir arbeidet med gode rammer stadig mer krevende, 
og faren er at systemene avløses av et uendelig antall detaljregler klinikerne må huske 
på. Dette gjør det ekstra nødvendig at kontoransattes kjennskap til lover og regler 
balanseres av god kjennskap til behovene i den kliniske virksomheten.  

Det kan se ut til at oppmerksomheten i dag forskyves fra selve rammene /systemene til 
formalisering av dem. Begrepet kvalitetssikring ser i stor grad ut til å ha fått 
betydningen nedskrevne prosedyrer. For kontoransatte kan det å skrive ned hvordan 
de gjør ting fungere som en måte å synliggjøre arbeidet for dem selv, og skriftlige 
bruksanvisninger kan være en huskeliste for detaljene og en støtte for nye folk. 
Samtidig er det flere som refererer til at slike prosedyrer skal kunne sikre at folk ”rett 
fra gata” skal kunne vite hvordan ting skal gjøres. Dette står i motsetning til det jeg 
tidligere har skrevet om utviklingen av regelfølging fra novise til ekspert. Rutiner og 
systemer gjøres i praksis, de springer ikke ferdig ut av papirene. I en slik begrunnelse 
for skriftliggjøringen ser det dermed ut som det kan ligge en implisitt underkjenning 
av kontoransattes allsidige kompetanse og en undervurdering av behovet for en 
opplæring av nye folk gjennom praksis. 

Kvalitetshåndbøker forventes i dag å erstatte deler av kontoransattes opplæring av 
andre ansatte. Folk skal finne fram sjøl. Flere av mine informanter strever med å få 
kvalitetshåndbøker til å fungere som daglige oppslagsverk. På data blir de i praksis 
ofte for lite tilgjengelige, samtidig er løpende oppdatering av håndbøker i 
papirversjoner veldig tidkrevende. Ensidig vekt på skriftlige prosedyrer er delvis også 
en undervurdering av hva som faktisk trengs for å lære opp klinikere, dette vil jeg 
komme tilbake til i kapittel 6. 

En forskyvning av oppmerksomheten fra gode rammer som kan kombinere system 
med fleksibilitet til mer detaljerte oppskrifter, kan ha konsekvenser for praksis. 
Wenger påpeker: 

”Hvis vi mener at produktive folk i organisasjoner er driftige iverksettere av 
organisatorisk prosesser, og at nøkkelen til organisatoriske prestasjoner derfor er å 
definere stadig mer effektive og detaljerte prosesser som foreskriver folks handlinger, 
så er det mening i å konstruere og rekonstruere disse prosesser abstrakt og deretter 
implementere dem. Men hvis vi mener at folk i organisasjoner bidrar til 
organisasjonens mål ved å delta oppfinnsomt i praksiser som aldri helt kan innfanges 
av institusjonaliserte prosesser, vil vi minimere forskriftene ut fra en mistanke om at 
for mange forskrifter nettopp motvirker den oppfinnsomhet som gjør praksiser 
effektive. Vi må sikre oss at våre organisasjoner er kontekster hvor de fellesskaper som 
utvikler disse praksiser kan trives. Vi må vurdere arbeidet med felleskapsdannelse og 
sikre at deltakerne har adgang til de ressurser som er nødvendig for å lære det de har 
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bruk for å lære for å handle og treffe beslutninger som fullt ut trekker inn deres egen 
kompetanse” (Lave og Wenger 2004, s. 138). 

 

Være samkjørt  

... vi er gode på det å være samkjørte, at vi sier likt til alle sammen og at vi 
beholder arkene (ekstern informasjon) som vi får, det er vi òg gode på. 

Jeg ser begrepet samkjørt som et nøkkelord. I oppfølging av Bupdata, rutiner og svar 
på spørsmål om praktisering av regler, er det helt avgjørende at de kontoransatte gjør 
nokså like vurderinger og gir likeartete svar. Det blir ellers ikke rammer og system i 
praksis. 

Samkjørt er ikke noe man bare er en gang for alle, samkjørthet er noe som skapes i det 
daglige arbeidet. Det krever at de kontoransatte har tilgang til den samme 
informasjonen, og det er nødvendig å jobbe på måter som kontinuerlig samkjører. 
Dette gjøres mange steder gjennom kontormøter som fastlegger hva som skal være 
praksis, og gjennom hele tiden å dele erfaringer fra konkrete situasjoner. 
Kontoransatte er i stor grad til stede samtidig og kan ta opp det som oppstår med 
hverandre; i større kontorgrupper kan også kontorleder sikre at en god løsning på et 
konkret problem blir spredt til de andre. De mer uerfarne lærer i slike situasjoner både 
hvordan en tenker og hva en gjør; det er nødvendig for å gå videre i læringsprosessen 
fra kompetent til ekspert. 

På bakgrunn av egen erfaring med løpende samsnakk med kolleger som middel til å 
avdekke uklarheter og komme opp med forslag til løsninger der og da, ble jeg opptatt 
av Wynns (1979) beskrivelse av de daglige samtalene på kontoret som kanal for 
informasjon og problemløsning. Hun peker, som referert i kapittel 2, på hvordan 
uformelle samtaler opprettholder en felles kontekst for å se og forstå det som foregår, 
et felles rammeverk for forståelse av arbeidsplassen, kollegene og selve arbeidet, som 
en ikke tenker på at finnes der. Samtalene om arbeidet utvider og detaljerer arbeidet 
kontinuerlig på grunnlag av erfaringer med alt som ikke er A4. De bidrar til å utvikle 
og befeste felles tolkning av situasjoner som oppstår, og den enkelte kan uttrykke 
medlemskap i kontorgruppen gjennom å vise kunnskap og kompetanse knyttet til den. 

Wynn peker på hvordan særlig to krav, kravet til nøyaktighet og kravet om å 
anerkjenne den andres kompetanse, opererer i den konkrete samtalen. Samtalen kan 
dreie seg om at én søker råd hos en annen, eller at én må korrigere noe i en annens 
arbeid. Den ene forklarer med vekt på betydningen av detaljene, samtidig som hun 
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gjør det på en måte som anerkjenner at den andre langt på vei vet eller kan det som 
skal forklares. Det kan understrekes at det dreier seg om detaljer som ikke er lett å 
huske, at det er noe vedkommende ikke har hatt sjanse til å lære ennå, eller at det 
øvrige som er gjort, er helt riktig. Eksemplene er lett gjenkjennelige, etter at jeg 
begynte å skrive om dette, ser jeg stadig på jobben at vi gjør slike samtaler. 

Wynn beskriver også hvordan kontoransatte kan inngå i lange, engasjerte og detaljerte 
diskusjoner om ulike rutiner på linje med teoretiske debatter blant akademikere eller 
lovtolkninger blant jurister. Hun argumenterer for at dette viser at kontoransatte på 
tilsvarende måte investerer i mestring av sitt materiale, identifiserer seg med visse 
tolkninger eller perspektiver i det som diskuteres og gleder seg over å beherske de små 
detaljene. 

Med utgangspunkt i Wynn prøvde jeg å stille spørsmål om den daglige kontakten 
mellom kontoransatte, utover møter. Det viste seg at den langt på vei ble tatt for gitt, 
og jeg fikk den bare fram gjennom å spørre direkte etter den.  

Med en gang de oppdager noe, så snakker vi om det. Og de er veldig flinke til 
å komme, og det er masse gode ideer fra dem, og de prater masse sammen. 
Noen ganger er det, ikke kom med mer nå da. Men det er kjempenyttig. 

Så det viser seg at samsnakkingen er der hele tiden. 

Vi har en del sånne uformelle møter, eller hver gang jeg er nede i det andre 
huset, så har vi en liten peptalk. Ja sånn, husker ikke vi at gjorde sånn, og 
sånn gjør vi det. Så er det bestandig noe sånn at ”Ja, men den sekretæren på 
den andre enheten, hun gjør noe helt annet”. Så blir det sånn at,” ja, men vi 
gjør det på den måten.” 

Samkjøringen handler ikke bare om hva en skal gjøre: 

Ja, de kommer jo inn til meg òg hvis det er noe, kommer inn og kan godt 
lukke døra bare for å ha sagt det òg, ”jeg bare må si det”, ikke sant, ”jeg må 
fortelle deg det”.  

Her handler det ikke bare om å få avreagert, men også om å få støtte til en tolkning av 
hva det nå er som har skjedd. En annen ting som samkjøres kontinuerlig er grensene 
for hvilke oppgaver en tar på seg og hva som ligger utenfor det som med rimelighet 
kan forventes. 

Kontormøter er også et viktig sted der denne samkjøringen foregår, men ikke alle 
hadde regelmessig slike møter. Felles småpauser, f.eks. om morgenen, 14-kaffe og 
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feller lunsjer er også metoder som brukes. Wynn synliggjør at dette er arbeid; dette 
understreker betydningen av å ta vare på disse mulighetene for løpende utveksling. 

Orr (1996) har skrevet om hvordan kopimaskinreparatører snakker med hverandre 
om arbeidet sitt. Han finner at de forteller det han kaller ”krigshistorier”, som 
inneholder konkret erfaringsoverføring når det gjelder å håndtere spesielt kranglete 
maskiner. Samtidig bidrar de til å vise fram fortelleren som en erfaren reparatør. 
Kontoransatte har også sine krigshistorier. På min egen arbeidsplass forteller vi blant 
annet historier om de gangene noen har funnet fram til gamle journaler som alle har 
lett etter, og hvordan det ble gjort. Bortkomne journaler oppfattes alltid som 
dramatisk og løsning verdsettes høyt; erfaringene er viktige å ta vare på. Betegnende 
nok er min erfaring fra kontorfaget at vi forteller historier om andres bragder, ikke 
våre egne. Det kan være nærliggende å spørre seg om dette henger sammen med at 
kontoransatte er kvinner; reparatørene hos Orr var i hovedsak menn. 

Siden jeg ikke hadde tilgang på Orrs undersøkelse før etter intervjuene, fikk jeg ikke 
spurt etter krigshistorier. I et av intervjuene fortelles det imidlertid om en sekretær 
som er særlig flink til å finne igjen ting som er borte; jeg er sikker på at der finnes det 
historier. 

Janik (1996) skriver at oppfatningen om at erfaring er noe kollektivt, er en naturlig 
følge av oppfatningen om at praktisk kunnskap er et spørsmål om å følge regler 
gjennom å lære dem i praksis. Ingen kan gjøre dette fra begynnelsen, noen må gi oss 
det eksemplet vi skal følge og stimulere oss til å gjøre det på riktig måte. Å bli ansatt 
som kontoransatt i BUP er å tre inn i et praksisfelleskap og være med å forme og bli 
formet av arbeidet og samspillet der. Kompetansen utformes i fellesskap. 

Betydningen av å samkjøre seg kommer også fram i intervjuene i form av hindringer i 
denne prosessen. Geografisk oppsplitting av gruppen kan gjøre det vanskelig, særlig 
der det er større avstander. Da blir det vanskeligere å opprettholde rutiner en er blitt 
enige om og utvikle forbedringer gjennom løpende samsnakk. Når kontakten er 
sjelden, blir det lett bare plass til å ta opp større ting. Problemene kan forsterkes 
dersom ikke avstanden kompenseres med muligheter for felles møter. Det ser da ut til 
å kunne oppstå et tydeligere behov for å avklare hvem som bestemmer hvordan 
rutinene skal være. Dette kan imidlertid ikke erstatte den løpende samkjøringen.  

En annen hindring for samkjøring kan være at det er ulike holdninger til arbeidet 
blant de kontoransatte. Det kan skyldes forskjellen mellom generasjoner, men også 
henge sammen med ulikheter i interessen for arbeidet. Det er viktig å understreke at 
betydningen av samsnakking som kompetanseutvikling ikke handler om at alle skal bli 
like; det er viktig at det er rom for mange måter å være kontoransatt på. Wynn viser 
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hvordan anerkjennelse av den andres kompetanse nettopp er en viktig del av den 
løpende kommunikasjonen. Jeg tenker at dette kan utvides til å omfatte anerkjennelse 
av den andres utforming av rollen som kontoransatt.  

Mange poliklinikker har i løpet av de siste årene gått fra å være små enheter, kanskje 
med bare en eller to kontoransatte, til nå å ha en hel kontorgruppe. Dette har skapt et 
større behov for organisert samkjøring og flere av kontorlederne i materialet var 
opptatt av dette. En kan tenke seg at forholdet mellom ledelse og selvstendighet blir 
viktig. Muligheten for reell innflytelse på hvordan ting skal gjøres vil virke inn på hvor 
mye den enkelte investerer i samarbeidet. Det blir derfor stadig viktigere at det sikres 
gode rammer for løpende samsnakking, både fysisk og organisatorisk, og at 
regelmessige kontormøter er en del av møteplanen. Rommet for felles pauser er også 
viktig i et slikt perspektiv.  

 

Hente inn og ta vare på informasjon 

Andre ting, jo, at jeg klarer å innhente den informasjonen som ligger der ute, 
det tror jeg også er veldig viktig. 

Informanten bruker som eksempel et brev som kommer fra helseforetaket, med 
målsetting om redusert vurderingstid ved inntak. Hun understreker betydningen av at 
kontoransatte vet å sette seg ordentlig inn i innholdet, forstå hvorfor og hvordan, ta 
vare på brevet for å bruke det og kunne finne det igjen når det er behov. Også en 
annen informant bruker kjennskap til kvalitetsindikatorer som eksempel på 
informasjon/kunnskap det er viktig å ha. Det kommer fram at kontoransatte også 
aktivt kan innhente informasjon utenfor poliklinikken, som f.eks. fra trygdekontorer 
eller SINTEF. Over tid får de en kompetanse i å forvalte informasjon om regelverket 
som er viktig for hele klinikken, både i forhold til formelle møter og i forhold til de 
daglige spørsmålene fra klinikerne. Dette er et eget kunnskapsfelt, som kan inneholde 
muligheter for mer systematisk utnyttelse av kontoransattes kompetanse.  

Kompetansen i å innhente og ta vare på informasjon kommer også til nytte når det 
gjelder å skaffe seg kjennskap til den kliniske virksomheten. Svært mye av denne 
kjennskapen, samt kunnskap om helseforetaket klinikken er en del av og om BUP-
systemet, er ikke synlig eller anerkjent og må hentes inn av de kontoransatte selv. En 
del kommer gjennom informasjon i personalmøter, kontormøter eller på e-post som 
en del av klinikkens informasjonsflyt. Omfanget av slike rutiner for informasjon 
varierer i materialet. Det er uansett mye utover dette som kontoransatte trenger å vite 
for å fungere godt, og som må plukkes opp. Da jeg tematiserte dette på Bolkesjø, ble 
det bekreftet i gruppediskusjonene. Nesten alle gruppene pekte på behovet for 
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kunnskap om virksomheten som drives i klinikken, og betydningen både av å ha 
tilgang til og aktivt å søke informasjon. Dette ble også fulgt opp i tilbakemeldings-
møtet. 

Det kan mange ganger være litt tilfeldig hva kontoransatte får greie på eller kan 
snappe opp. Ofte er det heller ikke klart hva de har, eller kan, få bruk for. En 
informant uttalte seg slik om evnen til å hente inn nødvendig kunnskap: 

... den kan også bygges opp, tenker jeg, om en ikke er god på det til å 
begynne med, så vil en kanskje fort merke at ”å, det sa de ett eller annet om, 
men det noterte jeg ikke”, og så vil de straks være mer obs på det neste gang, 
så det tror jeg kan bygges opp, i hvert fall til en viss grad. 

Håndtering av brev, fax og telefonsamtaler inn til klinikkene er én slik uformell 
informasjonskilde, småsnakk i gangene en annen, skriving av brev, rapporter og 
journalnotater en tredje. Det siste er det blitt mindre av. For noen er dette til dels 
erstattet av deltakelse i kliniske team, mens andre kan føle at de har mindre kjennskap 
til den kliniske virksomheten enn tidligere. Dette kan være et savn som ikke først og 
fremst handler om personlig trivsel, men om muligheten til å fungere godt i den 
sammenhengen en jobber i. Betydningen av denne kunnskapen kan være lett å overse. 

Dette at kontoransatte kan få tilgang til mye informasjon gjennom utføringen av selve 
jobben, som f.eks. gjennom post og håndtering av andres dokumenter, gjør at det 
neppe alltid er like lett å vite hva en skal vite og hvilke deler av informasjonen som kan 
brukes. Diskresjon og håndtering av taushetsplikt blir én viktig kompetanse. Sortering 
av informasjon blir en annen. 

Kompetanse i å innhente, behandle og ta vare på informasjon er i liten grad benevnt. 
Den blir synlig gjennom at kontoransatte kan svare på utallige spørsmål i hverdagen, 
men den er i liten grad anerkjent som en egen kompetanse. Samtidig er det forskere 
som mener at dette er en del av kjernekompetansen for kontoransatte. Kontorarbeid 
består i ”å produsere, distribuere, overføre, rearrangere, anvende og tolke informasjon 
av ulik art” (Rantalaiho 1990, s. 68). 

 

Kjenne grensene 

Jeg synes det er viktig at man vet hva som er sekretærens oppgave, ikke 
blander seg inn i det faglige innholdet i ting. Det synes jeg er viktig, man skal 
jo ikke blande seg inn i behandling og sånne ting. 
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Kjennskap til grensene for egen kompetanse kommer opp både i forbindelse med 
deltakelse på møter og sentralbordfunksjonen. På sentralbordet møter en grenser på 
to nivåer. Det første er håndtering av taushetsplikten, et sentralt spørsmål for 
kontoransatte og en egen kompetanse som daglig utfordres av forespørsler utenfra. 
Dette er et eget område som det kunne være aktuelt å se videre på; jeg har tidligere 
gjort rede for at problemstillinger knyttet til sentralbord er lite vektlagt i min 
undersøkelse. Det andre nivået handler om hva slags spørsmål kontoransatte kan 
svare på i forhold til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. Taushetsplikten 
kommer også inn her, men i tillegg handler det om grensen mellom kontoransatt og 
kliniker. Denne kan se enkel ut, men utformes ulikt. Dette skal jeg komme tilbake til i 
kapitlet om arbeidsdelingen mellom kontoransatte og klinikere. Her vil jeg også ta opp 
grensene for deltakelse i ulike former for møter. 

En gruppe på Bolkesjø pekte på det å tørre å sette grenser, kunne si nei og ikke være 
tilgjengelig for alle alltid. Det er viktig å merke seg at dette var svar på spørsmålet om 
hva det er nødvendig å kunne/vite for å gjøre en god jobb som kontoransatt. Dette 
stemmer godt med at flere av informantene i intervjuene fortalte om problemer med å 
skjerme seg. Faktisk var ønsket om muligheten for å kunne jobbe mer skjermet, i alle 
fall med noen oppgaver, det tydeligste svaret på spørsmålet om hva som kunne vært 
gjort annerledes. Andre hadde problemer med flere oppgaver enn det var mulig å 
rekke over. 

Solbrække (1999) beskriver i sitt utviklingsforsøk hvordan kontoransattes arbeid langt 
på vei er grenseløst, og at det kan være nødvendig å arbeide med å sette tydeligere 
grenser for jobben. Samtidig peker hun på at dette kan være tvetydig. For stramme 
grenser kan hindre at kontoransatte får, og tar, nye utfordringer som gjør dem i stand 
til å følge med i utviklingen av arbeidsoppgavene. I stedet kan grensene bidra til å 
hekte dem av. Dette beskriver hun som et viktig dilemma. Det moderne arbeidslivet 
blir ofte beskrevet som grenseløst, mange andre yrkesgrupper kjenner sikkert også 
denne konflikten. Kontoransatte kvinner er imidlertid en utsatt gruppe, f.eks. ved 
omorganiseringer, slik at dilemmaet blir enda viktigere.  

Mine informanter er inne på dette når de lurer på hva som hadde skjedd med dem om 
de ikke aktivt hadde tatt initiativ til nye oppgaver: 

Hvis vi hadde vært helt passive, og bare sittet der og ventet på oppgaver, 
hadde vi hatt noen jobb i dag da? Hadde de tatt dem, hva hadde skjedd? Jeg 
føler at vi hele tiden er på offensiven, ikke sant. 

Det å kunne håndtere egne – og kontorgruppens - grenser i en grenseløs jobb er derfor 
en sammensatt kompetanse som det er viktig å benevne, synliggjøre og anerkjenne.  
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Egenskaper eller ferdigheter? 

Jeg er en sånn handlingens kvinne..  

Jeg bare er sånn at jeg søker der jeg kan hente ting istedenfor å bare tro, så 
kan jeg heller diskutere med andre som jeg kanskje vet at vet ting som jeg 
lurer på … 

Jeg bare er sånn at jeg hele tiden leter etter bedre løsninger … 

En viktig del av svarene på spørsmålet om hvilken kompetanse som trengs for å gjøre 
jobben, handlet om hvordan en må være. Alle informantene forklarte i løpet av 
intervjuene enkelte sider av det de gjør med at de ”er bare sånn”. Dette gjorde meg 
nysgjerrig på hva dette kunne handle om.  

Egenskapene som nevnes harmonerer bra med de personlige egenskapene som 
kontoransatte framhever i prosjektet ved Innherred sykehus (Innherred sykehus 
1999). Her har de brukt spørreskjema, og de går i undersøkelsen ikke videre inn på 
hva som ligger i denne måten å se det på. Bruk av kvalitativ metode gir meg mulighet 
til å utforske egenskapsforklaringen nærmere, gjennom å gå tilbake til intervju-
materialet, diskutere med informantene og lete etter teoretiske tilnærminger. Jeg vil i 
dette avsnittet først gå nærmere inn på benevningen av kompetanse som egenskaper 
og hvordan det kan forstås. Deretter vil jeg se på hva slags kompetanse egenskapene 
setter oss på sporet av. 

Det ble satt ord på følgende egenskaper: 

 være fleksible, tilpasse seg 
 være kreative og se løsninger 
 være åpne og lette og snakke med 
 være klare og rett på sak 

En av informantene sier det slik: 

Jeg vet ikke om det har noe med kompetanse å gjøre, jeg tror det er litt mer 
nytenkning... Jeg tror det er mer personlig egnethet som er viktig (i BUP). 
For det er ikke noe avanserte greier, det er bare å holde tunga rett i munnen. 

I gruppediskusjonene på Bolkesjø ble lista bekreftet og utvidet, på tross av en 
instruksjon om å prøve å unngå egenskaper: 
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 Strukturert, systematisk og nøyaktig 
 Nysgjerrig, interessert 
 Tålmodig og blid 
 Høflig 

Samtidig fulgte gruppene instruksjonen og formulerte flere ting kontoransatte må 
kunne, framfor være. De beveget seg stadig på grensen mellom egenskaper, evner og 
ferdigheter. F.eks. være fleksibel og kunne gjøre flere ting på en gang, tåle avbrudd og 
at dagen ikke blir som planlagt, kunne improvisere. Eller være nysgjerrig kontra søke 
informasjon. Være strukturert og ha evne til å organisere. Være høflig og kunne 
forholde seg til ukjente. Det går ofte heller ikke fram av svarene om de tenkte være 
eller kunne pga. stikkordsformen i referatene. Grensene her er på ingen måte klare. 

I tilbakemeldingsmøtet med informantene får jeg bekreftet at dette ikke bare handler 
om formuleringer. Flere av informantene insisterer på at det mye handler om 
personlige egenskaper, på tross av ytterligere problematisering fra min side. 

 

Hvordan forstå egenskapsforklaringen? 

De kontoransatte i undersøkelsen har fra 4 til 15 års erfaring fra BUP og høy 
kompetanse, alle utenom én har en form for nøkkelrolle. Hvordan kan man forstå 
dette at de presenterer viktige deler av sin kompetanse som personlige egenskaper, og 
at de i stor grad holder fast ved en slik forståelse når de møter motstand? Jeg tenker at 
det kan forstås på ulike måter: 

For det første plasserer kontoransattes forståelse av kompetanse som egenskaper seg i 
en lang tradisjon der kvinners ferdigheter og kunnskaper er naturliggjort som en del 
av kvinners vesen. Kvinner ”er bare sånn” at de kan håndtere relasjoner og gjøre 
mange ting på en gang. Jeg har tidligere i rapporten vist til forskningstradisjonen som 
har studert dette.  

Innenfor en slik forståelse er det interessant at også ferdigheter utenfor det som har 
vært regnet som typisk kvinnelige, lider samme skjebne og blir til egenskaper: 
kreativitet, nysgjerrighet, å være klar og rett på sak, å være en handlingens kvinne/ha 
evne til å ta initiativ. Det kan se ut som oppfatningen av kvinners ferdigheter som 
egenskaper smitter til andre ferdigheter hos kvinner, slik at de også blir usynliggjort.1  

                                                             
1 En mer folkelig måte å si dette på kan kanskje være at ferdighetene får ”jentelus”. 
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Solbrække (1999) spør om ulike typer kontorjobber som innehas av kvinner, uansett 
nivå og oppgaver, har et krav om å være for andre bygd inn i jobben. En kan tenke seg 
at dette er noe som på ett nivå er felles med omsorgsyrker i vid forstand. Et særegent 
trekk ved kontoransatte er at dette også handler om å være for andre innad på jobben. 
Mange av svarene i min undersøkelse kan tyde på det. Det vil jeg komme tilbake til i 
kapitlet om samspillet med klinikerne. Et slikt underliggende jobbkrav kan sette sitt 
preg på de ulike arbeidsoppgavene, og komme til uttrykk i at mye av kompetansen, 
både av en selv og av andre, oppfattes som noe man er, som personlige egenskaper.  

En kan reise spørsmål ved om Solbrækkes forståelse av kontoransattes rolle legger for 
stor vekt på videreføringen av kvinners tradisjonelle rolle i kontorsammenheng og for 
liten vekt på de endringene som har skjedd i oppgaver og posisjon. Selv tenker jeg at 
det er nødvendig å ha med seg både kontinuitet og forandring for å forstå 
kontoransattes motsetningsfylte stilling. 

Det finnes også andre mulige innfallsvinkler til egenskapsforklaringen av kunnskaper 
og ferdigheter. Jeg har flere ganger vært inne på at så lenge kontoransattes 
kompetanse ikke gjøres synlig, benevnes og anerkjennes, kan den lett oppfattes som 
personlige egenskaper hos den enkelte, både av en selv og andre. Anerkjennelse fra 
ledere og klinikere vil da bli gitt til vedkommende som person. Flere av de 
kontoransatte jeg intervjuet hadde tidligere i en lang periode vært alene som 
kontoransatt, noe som kan ha forsterket dette. I tillegg kommer at selve BUP-kulturen 
er preget av at en er orientert mot enkeltpersoner. 

Følgende sitat handler om en poliklinikk som er ute på studietur: 

Jeg var så heldig å få lov til å være med. Og da var det ikke bare for meg å 
være med på tur, jeg hadde en jobb å gjøre, og var en aktiv del av gjengen. 
Og grunnen til at jeg fikk lov til å være med, det var jo ikke fordi jeg var en 
sekretær, det var fordi jeg var meg, og det setter jeg veldig pris på... Nå som 
vi har blitt flere (sekretærer), så vil ikke det skje igjen, for man vil ikke gjøre 
forskjell, og det kan jeg forstå, men jeg syns også det er litt dumt at ikke 
andre også kan ha muligheten til det. Ja, jeg tror at i og med at vi har blitt 
flere, så tror de at de andre ikke kan få det til på samme måte, men hvis man 
ikke får sjanse, så får man ikke vist hva man kan heller. Det er noe som er 
typisk for merkantile, er at de (klinikerne) tror at det er veldig person-
avhengig. Ja, hun får det til fordi hun er så åpen, og har ikke de fordommene 
og sånt noe, mens den andre sekretæren hun, hun sier jo sånn og sånn, så 
hun kan nok ikke få til det der på samme måte. Men jeg tror det er tøys 
egentlig. 
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Her viser informanten både hvordan hun selv satte pris på anerkjennelsen som 
person, samtidig som hun påpeker at behandlerne ikke ser at andre kontoransatte 
faktisk kan utvikle den samme kompetansen. 

Jeg kjenner igjen dette også for meg selv. Jeg har selv oppfattet meg som en spesiell 
kontoransatt, ut fra både bakgrunn i feltet og erfaring, og opplevd å få anerkjennelse 
som det. I løpet av arbeidet med materialet ser jeg tydeligere at det er selve innholdet i 
jobben som kontoransatt som har gjort det mulig for meg å ta i bruk disse erfaringene. 
Min rolle har slik sett ikke vært så ulik andre erfarne kontoransatte. 

Solbrække (1999) beskriver hvordan det nye arbeidslivet er kjennetegnet ved nye 
former for kompetanse, hvor personlighet og yrkesrelaterte ferdigheter glir over i 
hverandre. Dette går igjen i ulike diskusjoner om kompetansesamfunnet.  

Kunstnere og intellektuelle karakteriseres ofte like mye ved sine egenskaper, som 
f.eks. kreativitet, som kontoransatte. En kan tenke seg at en viktig forskjell er at 
kontoransatte som gruppe har lav status og tilkjennes liten kompetanse, personlige 
egenskaper blir derfor en vei ut av den undervurderingen som kommer yrkesgruppen 
til del, og til å oppnå anerkjennelse. 

Det blir et dilemma at usynliggjøring av kompetanse gjennom egenskapsforklaring 
bidrar til å svekke den kollektive anerkjennelsen av kontoransattes kompetanse som 
faggruppe, samtidig som det kan heve statusen til enkeltpersoner.  

 

Praktisk kunnskap og identitet 

Utgangspunktet mitt var å synliggjøre kontoransattes kompetanse, og jeg oppfattet 
derfor i utgangspunktet det å erstatte kompetanse med egenskaper som ”feil”. Jeg ble 
derfor overrasket over å møte så stor motstand fra informantene i tilbakemeldings-
møtet. Motstanden førte til at jeg fikk behov for å se en gang til på hvordan 
egenskapsforklaringen kan forstås, kanskje hadde de grunner til å se det slik som jeg 
hadde oversett. Jeg valgte å gå tilbake til litteraturen for å se etter nye måter å forstå 
dette på.          

Det viste seg at det også går an å forstå egenskapsforklaringen i lys av hva slags 
kunnskap og kompetanse de kontoransatte utvikler. Mye av det handler om praktisk 
kompetanse. ”Praktisk resonnement går ikke foran handling, det er handling. Det er 
med andre ord en slags kroppslig tenkning... En følge av at vi lærer oss å tenke med 
kroppen er at vår identitet blir veldig nær sammenkoplet med hva vi kan i denne 
praktiske betydning.” (Janik 1996, s. 54). Han sier det så sterkt som at ”praktisk 
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kunnskap i motsetning til teoretisk eller formell kunnskap ikke er noe vi har, men noe 
vi er” (ibid. s. 55). Som eksempel bruker han hvordan det å kunne svømme påvirker 
vår trygghet i forhold til vann; det fører til at vi blir ”én som kan svømme”. Denne 
sammenkoplingen mellom praktisk kunnskap og identitet fører også til at når 
kompetansen svikter, oppleves det som om det er du som svikter. Slik kan en forstå 
følgende reaksjon på noen vanskelige kurs i et program som het Report Writer i 
forbindelse med Bupdata. 

Det er noe av det verste jeg har vært med på, det tror jeg, for jeg tenkte at vi 
skulle prøve det når kurset var omme, ikke sant, jeg gikk jo i ball med en 
gang, tenkte at dette kommer jeg aldri til å greie å bruke, og sånn katastrofe-
følelse, for hvem skal gjøre det da? 

Lave (2004) beskriver utvikling av yrkesidentitet gjennom læring i praksis. Hun viser 
hvordan skredderlærlingene i Monrovia lærte mer enn bare søm mens de gikk i lære; 
de lærte et yrke, med ferdigheter og verdier. De tilegnet seg gradvis en identitet som 
skreddere, og de lærte om den sosiale verden som skredderne opererte i, om hvem og 
hva som var viktig og om forholdet mellom folk. De fikk kunnskap om politiske, 
økonomiske og kulturelle spørsmål som grep inn i hverdagen. Læring som deltakelse 
understreker det relasjonelle, at læring, tenkning og innsikt er relasjoner mellom 
mennesker i verden. 

Lave og Wenger har utformet en læringsteori om læring i praksis der begrepet perifer 
legitim deltakelse i praksisfellesskap står sentralt. Med dette begrepet mener de at 
beherskelse av viten og ferdigheter forutsetter at den nyankomne beveger seg fra en 
perifer posisjon gradvis i retning av full deltakelse i de sosiale og kulturelle praksisene 
i et fellesskap. Forutsetninger for dette er at de får delta, de må få adgang både til selv 
å utføre handlinger i praksis og til samarbeidet med de andre. Med legitim deltakelse 
menes at den som skal lære må ha en akseptert plass, slik at vedkommende kan 
behandles som medlemmer i fellesskapet og slik at feil ikke fører til utelukkelse, men 
til læring (Lave & Wenger 2004, Wenger 2004).  

Det er mulig å forstå de kontoransattes beskrivelse av personlighet og egenskaper som 
nettopp en måte å uttrykke den sammensmeltingen av identitet og kompetanse de har 
tilegnet seg gjennom praksisen i BUP. Viktig ved en slik forståelse av identitet er 
imidlertid at det ikke dreier seg om egenskaper-/identitet i betydningen essens, 
hvordan folk egentlig er. Det handler om den identiteten de tilegner seg gjennom 
praksis og sosialisering inn i et praksisfelt.  

Verken Janik eller Lave og Wenger har gjort plass til kjønn i de framstillingene jeg 
viser til. Det kan være grunn til å spørre om ikke den historiske usynliggjøringen av 
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kvinners kompetanse også virker inn på læring i praksisfellesskap. Slike fellesskap vil 
nettopp være preget av tradisjon og overlevering av hvordan man gjør ting og hvem 
som gjør hva, og dermed også av overordning og underordning.  Det ene perspektivet 
utelukker derfor ikke det andre. 

 

Egenskaper og læring 

Personlighetsforklaring kan føre til at en undervurderer mulighetene for læring. Under 
tilbakemeldingen ble dette en diskusjon der flere av informantene framhevet at 
personlige egenskaper er avgjørende, f.eks. når det gjelder å kunne lage orden og 
systemer, håndtere å bli avbrutt, søke informasjon etc. 

De som ikke har den egenskapen kan også til en viss grad lære det, men jeg 
tror ikke det blir like godt, kanskje. 

Det blir som du sier å få riktig person på rett sted, det blir viktig. 

En annen informant hadde innvendinger: 

Det er litt skummelt òg synes jeg, hvis det blir for mye egenskaper, for at da 
på en måte, nei, vi kan ikke forvente det til slutt, liksom, for det går ikke det, 
men jeg tenker i en jobb så må du kunne stille krav og forventninger ... 

Oppfatninger om mulighetene for læring, kan spille en rolle for om og hvordan det 
legges til rette for kompetanseutvikling. De aller fleste kan lære mye gjennom praksis 
og god veiledning, og ikke minst gjennom samspill og dialog med andre. Rett person 
på rett plass kan gjøres på ulike måter, på plasser som låser folk fast til det de kan nå 
eller i oppgaver som gir erfaringer som åpner for ny læring og utvikling. Rett person på 
rett vei, er kanskje en bedre formulering. Lave (2004) snakker om at vi alle følger ulike 
deltakerbaner (eller læringsbaner), som kan være mer eller mindre tilrettelagt og 
formalisert. 

En kan selvsagt ikke se bort fra at det er forskjeller mellom folk. Noen framstår også 
som mindre tilpasningsdyktige enn andre og vil gjøre ting på sin egen måte. Det er 
mulig å forstå slike eksempler på en annen måte enn gjennom at de mangler bestemte 
egenskaper. Det kan forstås som strategier som tas i bruk for å skjerme seg mot for 
mange krav som en kanskje er redd for ikke å kunne leve opp til. Andre kan kanskje 
være skeptiske til stadig å bli pålagt flere oppgaver uten å få noe igjen. I utviklings-
prosjektet ved sykehuset Innherred var det mange som forholdt seg avventende eller 
ga uttrykk for manglende interesse. Flere var engstelige for at den pågående 
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omorganiseringen av kontortjenesten ville føre til forverring av deres arbeidssituasjon 
(Solheim & Heen 2000). Jeg har tidligere vært inne på at grenseløshet kan være et 
problem i denne type jobber og at det å prøve å skjerme seg kan være et tveegget sverd. 
En kan oppnå en viss beskyttelse mot for store krav, men samtidig kan en bli hektet av 
en faglig utvikling og komme i utakt med kolleger. 

Jeg har i det foregående gått gjennom tre ulike måter å forstå egenskapsforklaringen: 
som naturalisering av kvinners ferdigheter, som vei til anerkjennelse som person og 
som sammenkopling mellom kunnskap og identitet. Jeg tror at disse samlet kan gi et 
bedre bilde av kontoransattes stilling og hvorfor kompetansen kan være så vanskelig å 
få tak på.  

 

Være åpen og å lett å snakke med – sosial kompetanse 

Jeg har lært det å ta hensyn til andre, det å bry seg, det å være nøyaktig, og 
samspill og samarbeid og ja, jeg har lært veldig mye.  

Egenskapsforklaringen sto i veien for å benevne og synliggjøre kompetansen. Jeg ble 
først og fremst opptatt av hvordan denne måten å se det på skulle forstås, og først 
seint i analysearbeidet stilte jeg spørsmålet om hvilken kompetanse det var 
egenskapene dekket over. Noe av det som skjulte seg bak egenskaper som ”å være åpen 
og lett å snakke” med, så da ut til å handle om det som kalles sosial kompetanse. Det 
ble igjen nødvendig å hente inn støtte fra litteraturen. Søk på nettet ga først og fremst 
mange treff på arbeidet med utvikling av sosial kompetanse hos barn i skolen, men 
også en rapport fra SINTEF og Fafo om sosial kompetanse i arbeidslivet. (Bjørkeng, 
Skivenes & Wennes 2004). Én definisjon av begrepet sosial kompetanse som siteres 
her er at det handler ”grunnleggende sett om å kunne inngå i gjensidig givende og 
konstruktive relasjoner med andre mennesker og om å kunne uttrykke egne og avlese 
andres følelser. Sosial kompetanse kommer f.eks. i spill i samarbeids-, forhandlings- 
og konfliktløsningssituasjoner” (Det Nasjonale Kompetanceregnskap 2002, sitert i 
Bjørkeng, Skivenes & Wennes 2004, s. 20).    

Når mine informanter snakker om å kunne møte mennesker, tilpasse seg, takle et 
problem, være åpen og lett å snakke med, være tydelig og rett på sak, interessert, 
tålmodig og blid, kan alt dette forstås som viktige elementer i en slik kompetanse. Når 
de svarer på spørsmål om hva de tror klinikerne vil si at de er gode på, brukes 
tilsvarende uttrykkene imøtekommende, serviceminded, behjelpelige. 
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Jensen legger vekt på at sosial atferd ”er et spørsmål om å kunne forstå, anvende og 
utvikle spillereglene i det sosiale”. (Jensen 2002, sitert i Bjørkeng et al. 2004, s. 21). 
Dette innebærer at den sosiale kompetansen knyttes til sammenhengen i situasjonen, 
til konteksten. Skredderlærlingene hos Lave og Wenger lærte ikke bare å sy, men også 
hva som passet seg i forhold til ulike kunder og i ulike situasjoner, og hva ”det kom an 
på”. Kontoransatte lærer hvordan en samarbeider med klinikere i BUP og på hvilke 
måter det gjøres ulikt avhengig av hvilken behandler det er snakk om. 

En forståelse av sosial kompetanse med vekt på kontekst gjør det lettere å skille 
mellom personlighet og kompetanse. Det blir mulig å tenke seg at den sosiale 
kompetansen varierer mellom ulike typer situasjoner og i forhold til ulike folk. I 
rapporten fra Fafo og SINTEF understrekes nettopp betydningen av å skille mellom 
personlighet (evner) og atferd/handlinger når en skal arbeide med dette i arbeidslivet.  

Forfatterne viser også til en definisjon/beskrivelse som kan gjøre det lettere å kjenne 
igjen hva sosial kompetanse betyr: ”Sosial kompetanse reflekteres i vennlighet og 
hyggelig omgangsform, bruk av positive kommentarer og veiledning og ikke unødig 
framheving av andres svakheter, åpenhet for at andre skal få delta i aktivitet som er i 
gang, markering av egne synspunkter og ønsker uten at andre tar anstøt av det, og 
evne til å bruke humor og unngå aggresjon i provoserende situasjoner” (Sletta 1990, 
sitert i Bjørkeng et al. 2004, s. 20). En av informantene utrykker det siste slik: 

Kan si fra med et smil óg til noen, at det her, ”nå må du gi deg, det her får du 
gjøre selv”. Det blir en sånn tone som er helt grei, liksom, det er ikke noen sur 
tone oppe i det, og det er viktig.” 

Her kan en trekke linjen tilbake til det som er skrevet tidligere i rapporten om Wynns 
(1979) analyse av samtalene på kontoret, og hvordan de bl.a. handlet om å korrigere 
hverandre uten å underkjenne den andres kompetanse. 

En annen side av sosial kompetanse kommer til uttrykk slik: 

Det jeg tror som er veldig spesielt for meg i denne organisasjonen, er at jeg 
er rett på sak og sier uten å legge i mellom hva man skal utføre, og det er en 
del som har problemer i denne bransjen. Det er veldig mye pakket inn, sånn 
at ikke folk skal bli såret og sånt noe. Men jeg sier rett ut og er klar på hva 
som er viktig. Det, det tror jeg er den ene tingen som er viktig for merkantile, 
i hvert fall i psykiatrien. Som er spesielt for psykiatrien, vil jeg tro. 

Klinikere som kommer til kontoransatte og spør, har ofte bruk for et klart svar, slik at 
de ikke skal bruke tid på å finne ut av hvordan ting skal gjøres.  
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Jeg har tidligere behandlet at det å kunne møte mennesker både på telefon og i 
resepsjon til en viss grad kan være en synlig og anerkjent kompetanse, selv om også 
den lett personliggjøres. Når det gjelder håndtering av forholdet til klinikere og ledere, 
ser kompetanse i liten grad ut til å være tema, her er det personligheten som rår. Selv 
om erfaring med å møte mennesker også tilkjennes verdi når det gjelder å serve 
medarbeidere. 

Sosial kompetanse er av avgjørende betydning i en organisasjon, ikke minst for en 
yrkesgruppe som skal ha et forhold til alle. En amerikansk undersøkelse (Casciaro & 
Lobo 2005) viste at det å være lett å like hadde avgjørende betydning for om kolleger i 
organisasjonen tok kontakt i saker som hadde med jobben å gjøre. Faktisk spilte det å 
være ”likandes” en større rolle enn det å ha høy faglig kompetanse. Hos en som var 
likt, ville kollegene utnytte kompetansen til siste dråpe. Det er også interessant at 
veldig mange hevdet at de valgte omvendt; å velge bort den mest kompetente framsto 
som uprofesjonelt. Forfatterne spør om det faktisk er uprofesjonelt, og de trekker fram 
flere grunner til at det kan være fornuftig å velge den som er godt likt. Én av grunnene 
er at det kan være vanskelig å tenke høyt sammen med, eller kunne stille dumme 
spørsmål til, en som oppfattes som vanskelig å forholde seg til.   

Tilsynelatende kan denne undersøkelsen bekrefte informantenes syn på at personlige 
egenskaper er avgjørende. Den kan imidlertid også leses som et uttrykk for 
betydningen av sosial kompetanse, av å kunne samspille med andre.  

Sitatet i starten av avsnittet peker på at sosial kompetanse kan læres og utvikles. Også 
andre informanter forteller at de har lært å forholde seg til folk, blitt flinkere til å 
snakke for seg selv og blitt tryggere i forhold til å stille krav til andre. I rapporten fra 
Fafo og SINTEF vises det til at kompetanse i hvordan man samhandler med andre bl.a. 
læres gjennom å observere og ta del i konkrete situasjoner på arbeidsplassen. Læring 
av sosial kompetanse slik den utspiller seg i BUP blir slik en viktig del av læringen av 
ferdigheter og fortrolighetskunnskap som skjer gjennom praksis. Erfaringen fra 
intervjuene viser at dette i aller høyeste grad er taus kunnskap, og veien til 
synliggjøring har i dette prosjektet måttet gå omveien om benevning av egenskaper. 

Rapporten fra SINTEF og Fafo anbefaler at sosial kompetanse beskrives gjennom 
konkrete eksempler – eksempler på ”hvordan vi gjør ting her”. Min assosiasjon går 
umiddelbart til hva jeg nettopp har presentert overfor en ny kontoransatt på jobben. 
Jeg la vekt på at vi ikke er redd for å si fra til hverandre om feil vi selv gjør eller ser 
andre gjør, for vi kutter ikke hodet av hverandre eller blir fornærmet; vi støtter 
hverandre i at det er umulig aldri å gjøre feil og hjelper hverandre til å huske hvordan 
vi gjør alle detaljene. Her sier jeg noe om hva det er å være sosialt kompetent i vårt 
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kontormiljø. Jeg vil komme tilbake til flere eksempler på sosial kompetanse i kapitlet 
om samspillet mellom klinikere og kontoransatte. 

Det å snakke fram slike eksempler på sosial kompetanse, kan gjøre det lettere å se hva 
en selv gjør når det fungerer bra, lære av hverandre og utvikle kompetansen videre. 
Det kan også gi plass til ulike måter å være sosialt kompetent på. Rapporten peker på 
at dette kan variere med kulturell bakgrunn, kjønn og erfaringer, og at det ikke finnes 
noen fasit. I mitt materiale kan det se ut til at generasjonsforskjeller kan føre med seg 
ulik forståelse av spillereglene. Eksempler på sosial kompetanse kan også gjøre det 
mulig å ta opp og snakke om vanskelige situasjoner i ettertid. Noe av denne 
diskusjonen av eksempler skjer nettopp i den daglige samsnakkingen som jeg har 
behandlet i et tidligere avsnitt og i kontormøter. Det ser likevel ut til å være behov for å 
benevne og synliggjøre dette som kompetanse for i større grad å åpne for læring. 
Anerkjennelse av kompetansen er nødvendig for at klinikkene skal ta ansvar for at den 
oppsummeres, deles og videreutvikles.  

 

Oppsummering og noen tanker om kompetanseutvikling 

Hensikten med dette kapitlet har vært å sette ord på kontoransattes kompetanse. Bruk 
av kvalitativ metode har gjort det mulig å snakke den fram, prøve ut ulike 
innfallsvinkler og følge sporene etter det mer usynlige og ubenevnte. Det trer fram en 
sammensatt og allsidig kompetanse som er beskrevet i de ulike avsnittene. 
Undersøkelsen har slik bidratt til å utvikle noen kategorier og begreper som kan danne 
utgangspunkt for å snakke videre om kompetanse, oppsummere og dele erfaringer.  

Jeg har valgt å bruke begrepet ”å snakke fram kompetanse” for å understreke at å sette 
ord på hva kontoransatte faktisk kan, er noe som må gjøres kollektivt og som tar tid. Å 
snakke fram kompetansen er én forutsetning for å gjøre den mer synlig og anerkjent, 
og det kan bli mulig i større grad å beskrive kontoransattes arbeid i BUP på en måte 
som gjør det til et fagområde. 

En egen oppgave har vært å snakke fram kontoransattes ferdigheter, som kvinner i et 
kvinneyrke, på en måte som anerkjenner kompetansen uten å gjøre den til noe 
naturlig kvinnelig. Dette er forsøkt gjort på flere måter 

 ved å bryte ned beskrivelsen av kompetanse som egenskaper og vise at det 
bl. a.  handler om sosial kompetanse 
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 ved å vise fram at ferdigheter som tradisjonelt har kjennetegnet kvinne-
arbeid er viktige i jobben som kontoransatt, og at selv om de bygger på 
kvinners sosialisering, må de konkret læres i praksis i BUP-feltet 

 ved å vise fram at jobben krever kompetanse som tradisjonelt er forbundet 
med menn, som f.eks. datakompetanse, selv om denne ikke anerkjennes på 
samme måte som menns. Å være kontoransatt i BUP viser seg å være et 
kvinnedominert yrke som krever og utvikler en bred kompetanse på tvers 
av det tradisjonelle skillet mellom kvinne- og mannsarbeid.  

Det er ikke tilfeldig at det på BUP-ene over tid framstår personer med en nøkkelrolle. 
Oppgavene krever det, og de driver fram kompetanse. Noen kontoransatte hopper av, 
av ulike grunner, men de som blir ser ut til å utvikle felles kompetanse og en sterk 
identitet som kontoransatt i BUP. Mye av denne kompetansen kan ikke læres gjennom 
teori og heller ikke bare gjennom kurs, den utvikles gjennom den praktiske erfaringen 
og framstår som en helhetlig integrasjon av erfaringer og personlighet. Dette retter 
søkelyset mot de organisatoriske rammene for læring, og jeg vil trekke fram noen 
punkter: 

 Kjennskap til den kliniske virksomheten står fram som en helt nødvendig, 
men usynlig og ikke anerkjent, forutsetning for mange av oppgavene. Bl.a. 
gjelder dette for kjernekompetansen i oversettelse og formidling mellom 
Bupdata og klinisk praksis. Det er derfor i stor grad opp til kontoransatte 
selv å hente den inn. Det må være en utfordring for klinikkene å sikre en 
organisering som gjør at kontoransatte deltar i hverdagen i sammenhenger 
der de kan bli fortrolig med virksomheten på en mer systematisk måte. 
Dette er behandlet i kapittel 7 om kontoransattes deltakelse i kliniske team.  

 

 Mange av informantene har vært nødt til å lære seg det meste av jobben 
selv; det var ikke noen å lære av. Å begynne som kontoransatt i BUP 
innebærer ikke bare å lære konkrete prosedyrer, men å utvikle et skjønn for 
hvordan ting gjøres i praksis. En viktig del av dette har jeg kalt ”det 
kommer an på - kunnskap”. Utvikling av skjønn krever også kjennskap til 
verdier, tenkemåter og forhold mellom folk. Det kan være viktig å gi 
nyansatte mulighet til en form for læretid der de kan delta i det daglige 
arbeidet, men samtidig får følge erfarne kontoransatte. Her kan begrepet 
legitim perifer deltakelse i praksisfellesskap (Lave og Wenger 2004) være 
til hjelp. 
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 Undersøkelsen viser at kontoransatte hele tiden utvider sin kompetanse 
gjennom løpende kontakt seg imellom. Det er derfor viktig å legge til rette 
for at slik utveksling er mulig, både gjennom fysisk nærhet og gjennom at 
samsnakking anerkjennes som nødvendig virksomhet som krever felles tid, 
både i det løpende arbeidet og gjennom felles møter. Det siste kommer jeg 
tilbake til i kapittel 9. 

 

 Kontoransatte i BUP er små yrkesgrupper på sine arbeidsplasser, noen 
jobber helt alene. For å kunne utvikle kompetanse i et større praksis-
felleskap er det viktig med regelmessig kontakt med andre kontoransatte. 
Dette vil jeg også komme tilbake til i kapittel 9. 

 

 Vekten på læring i praksis betyr ikke at en skal se bort fra ulike former for 
kurs og videreutdanning. Informantene har ulike typer kurs, både knyttet 
til konkrete oppgaver som lønn/personal og arkiv, men også fagbrev og 
emner på BI. Dette er kurs som styrker de generelle ferdighetene. Uansett 
ser det i stor grad ut til at dette har skjedd på eget initiativ, i liten grad som 
en planlagt kompetanseutvikling fra klinikkenes side. For i større grad å 
utnytte og videreutvikle datakunnskapene kan det være viktig at kontor-
ansatte tar kurs i programmer som f.eks. Excel og PowerPoint, eller kurs 
knyttet til ulike former for funksjoner på Web. Jeg har her vist til en 
undersøkelse av kontortjenesten ved sykehuset Innherred der økt generell 
datakompetanse var ett av to satsningsområder for framtiden. 

Samtidig er det viktig med kurs og utdanning som handler om å det 
særegne ved å være kontoransatt i BUP. Informantene er særlig opptatt av 
kurs som holder dem oppdatert i Bupdata der det utvikles nye versjoner og 
muligheter. Slike kurs bør også ta sikte på å utdype forståelsen av 
rapportene som tas ut, hvilke tall som kan brukes og å sikre lokal kontroll 
over det som rapporteres. Uansett type kurs er det nødvendig at det gis tid 
og muligheter til å omsette det som læres i praksis på jobben. 

Flere av informantene understreker også betydningen av videre-
utdanningen for kontoransatte i BUP for å utdype kunnskapen om hva det 
innebærer å være kontoransatt i BUP og sette erfaringene sine i perspektiv. 
Både Bupdatakurs og kontorutdanning bidrar til å utvikle fagidentitet. 
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 Anerkjenning av kontoransattes kompetanse vil også innebære at 
kompetanseutvikling må være et lederansvar, både når det gjelder kontor-
gruppen som helhet og den enkelte kontoransatte.  
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Kapittel 5.  

Hva gjør kontoransatte og hvilken rolle 
har de i klinikken? 

 

 

Jeg vil i dette kapitlet forsøke å sammenfatte kontoransattes oppgaver og prøve å få 
tak i noe av det som kjennetegner hvordan arbeidet gjøres. Jeg vil begynne med tre 
tydelige og umiddelbare trekk som slår meg og som er felles i intervjuene: 

 Kontoransatte har omfattende, kvalifiserte og sammensatte arbeids-
oppgaver 

 De er aktive i å utforme og utvikle arbeidsmåter og arbeidsdeling 
 De utfører alle oppgavene med tilgjengelighet som bakteppe 

Jeg vil gå nærmere inn på disse tre punktene, og prøve å løfte fram sider ved arbeidet 
som ikke er så synlige. Til slutt i kapitlet vil jeg se på noen begreper som brukes for å 
karakterisere kontoransattes funksjon i klinikkene. 

 

Omfattende, kvalifiserte og sammensatte 
arbeidsoppgaver: 

Kontoransattes oppgaver kan stilles opp på ulike måter. Én mulighet er å sette ord på 
de ulike rollene og arbeidet knyttet til dem:  

 klinikkens ansikt utad - i pasientmottak og sentralbord 
 medarbeidere i det tverrfaglige arbeidet - i pasientrettet arbeid som 

inntak, team, journalarbeid og avlastning av klinikerne  
 selvstendige saksbehandlere i stab for leder - utforming av og opplæring i 

rutiner, tillemping av sentrale pålegg og ansvar for rapportering 
 systemansvarlig og brukerstøtte - ansvar for drift/bruk av datasystemer 

og løpende oppdatering av medarbeidere  
 husmor, tekniker og vaktmester - ansvar for det meste av det praktiske i 

klinikkene 
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 administrative funksjoner - personal- og lønnsadministrasjon, funksjoner 
som har økt sterkt i omfang med nye rutiner etter organiseringen i 
helseforetak 

Jeg valgte i utgangspunktet å beskrive de kontoransattes arbeid på denne måten for å 
synliggjøre den store spennvidden i jobben som kommer fram i intervjuene. Jeg valgte 
også å bruke ord som løfter oppgavene ut over det praktiske detaljnivået for å motvirke 
trivialisering og usynliggjøring av kontoransattes arbeid. Ikke alle kontoransatte har 
alle disse rollene, men de fleste har mange av dem. 

Da denne rollebeskrivelsen ble framlagt for kontoransatte på Bolkesjø, møtte den 
gjenkjennelse, men det kom også umiddelbar tilbakemelding om en rolle som 
manglet: 

 sjelesørgere – å være til stede for klinikere som trenger noen å snakke 
med. Det stemmer også med min egen erfaring. Kontoransatte kan 
oppfattes som nøytrale, utenfor den vanlige virksomheten, samtidig som de 
har taushetsplikt. De er tilgjengelige når andre har behov for en sympatisk 
person som kan lytte. Ofte kan det være opplevelser i pasienttimer som 
krever lufting, men det kan også være interne spørsmål i klinikken. Dette 
innebærer at kontoransatte også kan få høre ulike versjoner av samme 
hendelse og blir nødt til å ha en profesjonell holdning til situasjonen fordi 
de skal forholde seg til alle medarbeiderne. Rollen som sjelesørger er 
tvetydig, den innebærer personlig tillit, samtidig som den bygger på 
kontoransatte som noen som står utenfor. 

I et svensk sekretærprosjekt (Hoffmann 1989) ble sjelesørgerfunksjonen omtalt som 
kittet på avdelingen, sosialarbeider, institusjonens ”mor”. Funksjonen ble kalt 
personalsosial ledelsesfunksjon og tatt med i stillingsbeskrivelsen. Dette var et uttrykk 
for at en så den som så viktig at den skulle ha status som arbeidsoppgave, ikke lenger 
være noe på siden av virksomheten. Det er videre interessant at det kalles en 
ledelsesfunksjon. Det peker igjen på at det kan finnes fellestrekk mellom lederes og 
kontoransattes arbeid som blir borte i den store statusforskjellen.  

Da sjelesørgerrollen ble meldt tilbake i plenum på Bolkesjø, ble det møtt med stor 
nikking i salen. Jeg gikk derfor tilbake til intervjuene for å lete etter denne funksjonen, 
og fant spor av den i ett av dem: 

...midt oppi dette her, så var det en behandler som kom inn, ”Å, nå må jeg 
snakke med deg, for at i går så holdt jeg et intervju, og vet du hva, det gikk så 
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bra”, og han hadde veldig behov for å ha masse tid, så sier jeg det at jeg har 
ikke tid til å høre på, ”ja, men bare fem minutter, jeg skal snart gå”. 

Dette hadde jeg ikke fanget opp, jeg hadde ikke sett det som viktig. At heller ikke flere 
nevner sjelesørgerarbeid, kan skyldes at intervjuene så tydelig fokuserte på 
arbeidsoppgavene, og at denne funksjonen verken er benevnt, synlig eller anerkjent 
som en oppgave. 

I løpet av innledningen min på Bolkesjø oppdaget jeg at jeg snakket om enda en rolle: 

 informasjonssentral – som kan svare på spørsmål om hva, hvem, hvor, 
hvordan - og slik mange understreker i intervjuene – ikke minst hvorfor. 
Det var neppe helt tilfeldig at denne rollen var falt ut; her beveger jeg meg 
over i oppgaver som er synlige i hverdagen, men verken benevnt eller 
anerkjent i noen stillingsbeskrivelse. 

En beskrivelse av kontoransattes arbeid som ulike roller, slik jeg har gjort i dette 
avsnittet, viser fram omfattende, kvalifiserte og sammensatte oppgaver. Samtidig viste 
det seg å være flere problemer med en slik framstilling som gjorde det nødvendig å 
analysere nærmere hva som kjennetegner oppgavene: 

 Beskrivelsen kan gi et bilde av tydelig atskilte roller. Den får ikke fram at 
arbeidet med de ulike funksjonene er vevd inn i hverandre og ofte foregår 
mer eller mindre på en gang. Dette vil jeg komme tilbake til senere i 
kapitlet. 

 Et annet problem er at beskrivelsen i for liten grad får fram hvordan 
oppgavene gjøres i samspill med klinikere og ledere. Dette utdypes i 
kapittel 6. 

 Et tredje problem er at en slik beskrivelse ikke får fram ”legge til rette” -
arbeidet som et trekk ved innholdet i oppgavene, på tvers av de ulike 
rollene. 

Beskrivelsen av omfattende, kvalifiserte og sammensatte oppgaver samsvarer på 
mange måter godt med beskrivelsen i en undersøkelse fra De facto som går inn på 
kontoransattes funksjoner og oppgaver (Eilertsen 2002, 2003). Her går det fram at ”et 
viktig, kanskje overraskende, kjennetegn … var at de kontoransatte oftest hadde et 
helhetlig og selvstendig ansvar for viktige arbeidsområder og funksjoner på sin 
arbeidsplass. Ideen om at de kontoransatte er nederst i en hierarkisk organisasjon, 
hvor personer høyere opp i pyramiden hele tiden mater dem med detaljerte oppgaver, 
og/eller hvor funksjonen er å legge til rette for at andre skal få utført sine oppgaver, 
viste seg å være ganske fjernt fra den virkeligheten vi møtte” (Eilertsen 2002, s. 3). 
Rapporten beskriver arbeidsdager mer styrt av oppgavenes karakter, krav og frister, 
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enn av sjefenes behov for assistanse. Det var heller ikke slik at dagen besto av ”en 
endeløs rekke av små, usynlige oppgaver som måtte gjøres for at ”de andres” 
arbeidsdag og fellesskap skulle fungere” (ibid. s. 4). Den enkelte kontoransatte 
opplevde ganske stor frihet i forhold til hvordan dagen skulle organiseres og 
oppgavene løses. 

Da jeg første gang leste rapporten fra De Facto, kjente jeg meg igjen både når det 
gjelder selvstendighet, allsidighet og ansvarlighet og med hensyn til mangel på 
detaljstyring fra ledere. Jeg undret meg imidlertid over at mye at det usynlige arbeidet 
og tilretteleggingen for andre, som jeg kjente fra egen erfaring, ikke var beskrevet. 
Skyldtes det først og fremst endringer i arbeidet til de som var blitt intervjuet, eller ga 
undersøkelsen ikke tilstrekkelig rom for å få dette fram? Det er ingen tvil om at det 
som beskrives i undersøkelsen er en viktig del av kontoransattes arbeidssituasjon, men 
kanskje er det også det de kontoransatte selv helst vil trekke fram. Pringle (1989) har 
pekt på det ambivalente forholdet kontoransatte har til mer omsorgspregete oppgaver; 
det er ikke umulig å tenke seg at det også gjelder tilrettelegger- og ikke minst passe-på 
rollen i kontorarbeidet. En av mine informanter sier det slik på slutten av intervjuet, 
på spørsmål om det er noe mer hun har lyst til å si omkring oppgavene: 

Nei, ja, jeg har faktisk en ting jeg helt har ignorert fordi jeg syns det er så 
tåpelig å gjøre det vi gjør, med alt dette her med bestillinger og ta vare på 
ting og rydde etter folk på lekerommet og sånt noe, det er mye merkantile 
som må purre på og fikse og ordne. 

Det er vanskelig å forestille seg at alt det ubenevnte arbeidet er forsvunnet fra 
sekretærrollen på arbeidsplassene i DenFacto-undersøkelsen, men kanskje er det blitt 
enda mer ubenevnt? Det er også mulig å stille spørsmål om det har spilt en rolle at 
forskeren er en mann. Det er mulig å tenke seg at dette kan ha hatt innvirkning både 
på hvilke spørsmål som er stilt, hvilke svar som er gitt og hvordan svarene er tolket. 

Etter mine første intervjuer ble konklusjonene fra De Factos rapport mer forståelig for 
meg. Informantenes arbeid framsto langt på vei som selvstendige og atskilte oppgaver, 
og det måtte et hjelpeskjema til for å synliggjøre de stadige avbruddene i form av 
henvendelser fra - og til - andre som trengte informasjon eller assistanse. Hjelpe-
skjemaet er omtalt i metodekapitlet. På tross av at jeg på denne måten hadde jobbet 
bevisst med å få fram den løpende servicen til andre, bidro også min egen 
sammenfatning av oppgavene til å gjøre legge til rette-arbeidet usynlig. Imidlertid 
peker både informasjonssentral og husmor utover denne måten å forstå arbeidet på. 
Det ble tydelig for meg at det var noe viktig som forsvant i min beskrivelse. Det ble 
nødvendig å gå videre for å finne måter å beskrive arbeidet på som kunne fange opp 
viktige særtrekk ved kontoransattes arbeid på tvers av de ulike oppgavene. 
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Å legge til rette for andre 

Samtidig som kontoransattes arbeid i stor grad består av selvstendige oppgaver, finner 
en på tvers av alle oppgavene et element av å legge til rette for andre, for 
pasienter/pårørende, for klinikere og ledere, for eksterne samarbeidspartnere. 
Informantene forteller om en tilrettelegging som skjer på ulike måter, bl.a. gjennom 
utforming av rammer og rutiner og gjennomføring av disse, organisering av 
hverdagen, kontor- og datastøtte og håndtering av ulike situasjoner her og nå. En del 
av tilretteleggingen er å svare på alle mulige spørsmål. Jo flere regler, jo flere 
spørsmål. I tillegg kommer alt det som ikke er utformet som regler, men som handler 
om ”hvordan vi gjør ting her”. Oppgaven med å legge til rette handler ikke bare om 
konkrete enkeltoppgaver, men om et helhetlig ansvar for å se hva som er nødvendig, 
hva som mangler og hva som kan gjøres bedre. På et vis kan en si at kontoransatte ikke 
bare har arbeidsoppgaver, de har samtidig en misjon.  

Jeg har innledningsvis i denne rapporten vist til Rantalaihos (1990) beskrivelse av 
kontoransattes arbeid som reproduksjon av virksomheten, parallelt til kvinners 
reproduksjon i familien som sikrer at både familien og hvert enkelt familiemedlem kan 
fortsette livet hver dag. Dette skjer gjennom rutiner og praktisk tilrettelegging som 
opprettholder kontinuitet i virksomheten, og gjennom at kontoransatte kvinner tar et 
helhetlig ansvar. Reproduksjonen foregår også ved at kontoransatte fastholder og 
videreutvikler hvordan verdier og regler tolkes i praksis mellom folk. Mine 
informanter ser ut til å ta et helhetlig ansvar for arbeidsplassen, og mine resultater 
stemmer med Rantalaihos påvisning av at et slikt ansvar kan føre med seg en utvidelse 
av arbeidsoppgavene dersom det er rom for dette i organisasjonen. Det går tydelig 
fram at det i BUP-ene har vært et slikt rom. 

… jeg tror jeg er litt sånn typisk at jeg må ha litt kontroll, og jeg liker å følge 
med på det og vite hva som skjer her. Det tror jeg henger sammen med at jeg 
har vært alene sekretær i mange år før det kom noen flere her. At det var min 
jobb her på klinikken å følge med på det som skjedde, og ha en oversikt og 
kunne tilbakemelde til de behandlerne som var da. Nå har vi blitt så mange 
at nå er det verre, så nå klarer jeg det ikke, men allikevel så har jeg på en 
måte en sånn type rolle som, sikkert fordi jeg har vært her fra dag én, som 
vet det meste og vet hvor det er hen og hvordan de skal gjøre ting og sånt, så 
jeg har masse besøk inn og ut om dagen, og døra mi står alltid oppe. 

Rantalaihos begrep om arbeidet som et personlig territorium kan også være en måte å 
forstå informantenes oppfatning av oppgaver og ansvar. Et slikt personlig helhets-
ansvar lever side om side med selvstendige arbeidsoppgaver på saksbehandlernivå. En 
grunn til at det kan være vanskelig å få grep på tilretteleggeroppgavene kan være at 

Flere tekster av Siri – se Siris kommode (www.sirijensen.no)



 

 
74 

dette helhetsansvaret ikke er benevnt eller synlig, verken for andre eller for de kontor-
ansatte selv. 

Mye av ”legge til rette”-arbeidet har form som selvstendige arbeidsoppgaver og står 
derfor ikke i motsetning til De Factos konklusjon om at kontoransatte har helhetlige 
og selvstendige arbeidsoppgaver. Flere av disse oppgavene krever nær kontakt med 
klinikere og ledere. Imidlertid er det et spenningsforhold mellom de selvstendige 
arbeidsoppgavene og det å hele tiden være tilgjengelig for å svare på spørsmål eller gi 
assistanse. Dette skal jeg komme tilbake til i avsnittet om tilgjengelighet. 

 

Aktive i å utforme og utvikle arbeidsmåter, rammer og 
systemer for klinikkens og sitt eget arbeid  

Kontoransattes aktive rolle er et slående trekk ved intervjuene, uavhengig av 
informantenes posisjon. Delvis kan dette henge sammen med utvalget; mine 
informanter hadde søkt videreutdanning for kontoransatte i BUP. Det ser imidlertid 
også ut til å springe ut av arbeidsoppgavenes art. 

Her har vi ikke noen skrivestue der vi skriver for folk, ja vi gjør jo det og, 
men det er en sånn forsvinnende liten del, men at vi kan troppe opp å liksom 
være en ressurs der vi blir satt inn, at vi ikke setter oss ned og sier ” ja, skal 
jeg referere” liksom. Det er det. At man deltar, og har noe vettugt å si.  

Den aktive holdningen preger måten informantene snakker om oppgavene på. Det 
framgår av forrige kapittel at kontoransatte har en selvstendig rolle i utforming av 
klinikkens administrative rammer og rutiner og deltar aktivt i utviklingen av de 
pasientadministrative systemene. Føringene kommer i like stor grad fra helseforetak 
og myndigheter som fra lederne og må aktivt tillempes lokalt.  

Lederen min sa til meg i medarbeidersamtalen at jeg på en måte er hennes 
administrative hjerne, så hun tenker mer faglig og behandlingsrettet og 
utredningsrettet, og så kommer jeg og sier at dette kan vi få inn der, det kan 
vi få inn der, og sånn gjør vi det, liksom mer hvordan vi får dette inn i 
system. 

Rammer og rutiner for klinikkene som helhet og for eget arbeid henger nøye sammen. 
Det ser ut til å være et stort rom for utforming av egne arbeidsoppgaver på klinikkene. 
Dette kan henge sammen med flere ting. Kontoransattes arbeid er svært forskjellig fra 
det klinikerne og lederne tradisjonelt har kompetanse i; opplæringen i Bupdata 
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utenfor klinikkene har gitt en ekstra autoritet. Bredden i oppgavene gjør at det er 
mulig å videreutvikle ulike sider av jobben. Det er mulighet for å avvise – eller vise 
videre - spørsmål om ting som ikke ligger til oppgaven, men også for å gå inn for å 
finne svaret likevel og på den måten utvide arbeidsområdet.  

De kontoransatte i undersøkelsen ser i stor grad ut til å trives med det rommet de har 
for å skape sin egen rolle. En kan tenke seg at det store rommet for personlig 
utforming også bidrar til at oppfatningen av egenskaper og kompetanse glir over i 
hverandre, slik jeg har behandlet i forrige kapittel. 

Et slikt rom kan likevel også ha problematiske sider. I min undersøkelse var det få som 
hadde en formell stillingsinstruks. Lite oppfølging fra leders side kan også føre med 
seg store krav til å finne ut av jobben selv, og kan videre bidra til at grensene for eget 
ansvar og egne oppgaver blir utydelige. I den grad de identifiserer seg med et helhetlig 
ansvar for alt som burde vært gjort, slik jeg har pekt på tidligere, kan oppgavene i 
prinsippet være uendelige. Dette vil jeg komme tilbake til. 

I min undersøkelse ser informantene i all hovedsak positivt på sine arbeidsoppgaver; 
stor grad av selvstendighet og variasjon ser ut til å legge grunnlag for å utvikle og 
beholde dyktige og initiativrike kontoransatte over tid. Trolig har dette også vært en av 
betingelsene for at kontoransatte har kunnet ta skrittet opp i lederteam.  

 

Tilgjengelighet som bakteppe for all aktivitet 

Poliklinikkene skal være tilgjengelige for pasienter, pårørende og samarbeids-
partnere. Mange har også ”en øyeblikkelig hjelp” -funksjon i åpningstiden som setter 
kravet om tilgjengelighet på spissen. Denne tilgjengeligheten forvaltes av kontor-
ansatte på sentralbord og i resepsjon. 

Som tidligere nevnt har sentralbord/resepsjon bevisst fått liten plass i opplegget av 
undersøkelsen. Delvis var dette fordi mine intervjupersoner var i posisjoner som i liten 
grad medførte fast deltakelse på sentralbord. Jeg ble derfor overrasket over hvor 
sentralt oppgaven med sentralbord/resepsjon sto for alle jeg intervjuet. Da jeg 
presenterte dette for informantene, var de på sin side overrasket over min over-
raskelse. Det er interessant at jeg, på tross av at jeg jobber i en poliklinikk der alle 
kontoransatte har vært sterkt involvert i sentralbordet og dets organisering, likevel 
tenkte at det var mulig å holde dette området utenfor undersøkelsen. Det er lett å 
overse hvordan denne oppgaven bidrar til å konstituere hele kontorgruppen. 
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Sentralbord/resepsjon er en nøkkelfunksjon. Pasienter ringer for å få eller avlyse timer 
og drøfte problemer, henvisere og samarbeidspartnere tar kontakt. Flere steder har 
dører som må åpnes innenfra. Ikke alle kontoransatte har oppgaver på 
sentralbord/resepsjon, men de aller fleste gjør det av og til. Kontorlederne 
/administrasjonskonsulentene har ansvaret for at disse funksjonene er bemannet til 
en hver tid. Med få ansatte på kontorsiden kan dette være en stor utfordring; små 
kontorgrupper betyr stor grad av sårbarhet. Noen klinikker er organisert slik at flere 
forventes å ta telefoner fra sin egen plass, uansett hva de holder på med, dersom den 
som sitter på sentralbordet er opptatt med en annen telefon eller borte fra plassen sin. 
Fravær på sentralbordet kan velte de flestes arbeidsdag på et øyeblikk; alt annet må 
vike.  

Den kontoransatte på sentralbordet tar ikke bare imot henvendelser, men forvalter 
også klinikernes tilgjengelighet. Det sentrale verktøyet her er ulike former for 
timebøker på PC-en. En sterk identifisering med pasientene og med viktigheten av å 
være tilgjengelig kommer til uttrykk i frustrasjon over problemene med at ikke alle 
klinikere er like ”flinke” til å oppdatere sine timebøker. De kan derfor ikke gi 
informasjon om når vedkommende er å få tak i. Dette skjer på tross av at dette tas opp 
på fellesmøter igjen og igjen.  

Jeg tror aldri de lærer, rett og slett. Vi prøver å fortelle dem at det ikke er 
kun for vår skyld, det handler om de, at de ikke skal bli forstyrret når de har 
avtaler. Det handler om at pasienten skal kunne bli informert om når de er å 
treffe, og det virker som de ikke tar det inn, rett og slett. 

Kontoransatte skal også være tilgjengelige for løpende henvendelser, særlig fra 
klinikere, men også fra ledere, uansett hva de holder på med for øvrig. Det er også slik 
at IT-avdelinger, personal- og lønnskontorer og andre i helseforetakene forventer at 
det er kontoransatte tilgjengelig for henvendelser. Jeg har tidligere beskrevet hvordan 
det er kontoransattes oppgave å svare på alle slags spørsmål; mange av disse 
spørsmålene er av en type som krever at de er tilgjengelige der og da. Datasupport er 
et typisk eksempel, men det samme gjelder alle spørsmål i forbindelse med noe 
klinikerne holder på med i øyeblikket. Det kan være et brev som skal ut eller en fax 
som skal sendes. 

I motsetning til sentralbord/resepsjonsoppgaven kom tilgjengeligheten i forhold til 
klinikerne ikke til syne i de første intervjuene. Jeg lagde derfor hjelpeskjemaet der de 
skulle krysse av for kontakter de hadde i løpet av dagen, enten det var henvendelser til 
dem eller henvendelser de gjorde selv, i forhold til klinikere, leder, andre sekretærer 
eller andre. Antallet kontakter i løpet av én dag varierte fra 16 til 113, med et snitt på 
45 og en median på 42. Flertallet av disse var til og fra klinikerne, med andre 

Flere tekster av Siri – se Siris kommode (www.sirijensen.no)



 
77

kontoransatte og kategorien ”andre” like bak. Det var definitivt færrest kontakter med 
leder. Dette avspeiler at kontakten med lederne i større grad foregikk i form av 
regelmessige møter, ikke stadige henvendelser. Skjemaene gjorde det mulig å fortelle 
hvordan arbeidsdagen faktisk hadde vært: 

... også var renhold innom og stønnet og pustet og peste og fortalte om all 
møkka som var her.  Og så ringte de fra et datafirma om et pilotprosjekt vi 
deltar i og sa de måtte bare komme i dag, jeg har ikke noe tid i dag, men de 
må bare komme å bruke maskinen min. Så var det mange innom med noen 
ferieønsker for de var altfor sent ute, og jeg er den som fører opp ønsker. Og 
så var det it-avdelingen som måtte ha en rapport herfra med hva slags 
brukertilganger vi hadde på bupdata. Og det måtte skje med en gang. Så 
dette skjedde da..  Og så var det, jeg har nå innført, litt dumt, men jeg har i 
hvert fall innført det på allmøte, at nå skal alle begynne å lagre utgående 
brev som bruker flettemalene direkte i bupdata. Og det gjorde jeg på mandag 
og laget en prosedyre som jeg har lagt i hyllene deres, men alle kommer jo og 
spør, så det var veldig mye spørsmål om det nå. Og det var da før kl. 9, dette 
her. Og så kom en medarbeider, og da hadde jeg en oppfølgingssamtale med 
henne, for hun er sånn aktivt sykemeldt, som tok litt tid. Og så var det en del 
spørsmål igjen fra Aker om NPR og litt mer sånn, og så en del fra 
økonomiavdelingen, som jeg ikke husker hva var… 

Denne formen for arbeid blir i stor grad også usynlig for dem som utøver det.  

En konsekvens av tilgjengeligheten er at arbeidet med de ulike oppgavene er vevd 
sammen og foregår mer eller mindre samtidig.  

Jeg tar noen telefoner etter inntaksmøtet om de nye, for å klargjøre sånne 
greie ting, går litt fortere når jeg gjør det vet du. Nå er jeg med på 
inntaksmøtet hver mandag… Skriver tilbakemeldingsbrev, det tar noen timer 
det. Det er mange ganger jeg blir sittende resten av mandagen for da er vi jo 
ferdig til lunsj, så da går resten av mandagen til det altså. Når du da blir 
sittende på sentralbord samtidig, så er det ganske heavy til tider den 
mandagen. For da har jeg på telefonsvarer når jeg sitter på møtet, om at jeg 
sitter opptatt, og så ber jeg folk å ringe tilbake når jeg er ferdig på møtet. Du 
kan tenke deg det med inntak, og så ringe til foreldre, og så skrive brev, og så 
ta i mot alle telefonsamtalene, det er en ganske travel dag. 

Å gjøre selvstendige oppgaver, som f.eks. rapportering, mens du svarer på telefoner og 
henvendelser er krevende, her blir motsetningene i jobben tydelig. Ekstra stramt blir 
det for de som er alene, men det gjelder ikke bare dem. Som jeg har skrevet tidligere, 
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var mulighet til å skjerme seg det viktigste endringsønsket i intervjuene. Særlig gjaldt 
det dem som ikke hadde eget kontor.  

Bruk av e-post ser ut til å ha moderert antallet direkte personlige henvendelser. På den 
andre siden kan det ha ført til høyere tempo i informasjonsflyten og flere spørsmål å ta 
stilling til. Enkelte informanter framhever at bruk av e-post gjør det lettere å ta ting i 
sitt eget tempo, og det gjør at en får tenkt seg om før en svarer. Dette kan være en av 
grunnene til at informantene er fornøyd med å bruke e-post til spørsmål de tidligere 
måtte ta direkte med behandlerne. 

En arbeidsform der det er mange krav på en gang, stiller høye krav til løpende 
prioritering og til å huske på detaljer underveis. Det er ikke uvanlig at kontoransatte 
våkner om natta og kommer på en detalj de har glemt. Forventningene om at ting skal 
gjøres med en gang, gjør det ekstra nødvendig å lære å leve med at mange viktige ting 
må vente. De ugjorte oppgavene kan lett sette seg i kroppen. Her blir ytterligere en 
form for kompetanse tydelig: prioriteringskompetanse; denne er ikke nevnt i 
intervjuene. Slik kan den forstås som både ubenevnt og usynlig. På ett nivå er 
prioriteringskompetansen likevel anerkjent i den forstand at organisering av arbeids-
dagen i stor grad overlates til de kontoransatte selv.  Prioriteringskompetanse er et 
godt eksempel på betydningen av skjønn; dette skjønnet utvikles gjennom læring i 
praksis og samsnakking med kolleger. Det vil være noen få tommelfingerregler, utover 
dette ”kommer det an på”. Særlig for nye kan dette være tøff læring, som krever at det 
legges organisatorisk til rette for løpende erfaringsutveksling. 

Tilgjengeligheten kan beskrives både som en mental og en kroppslig disposisjon. Selv 
opplevde jeg det sterkt i prosjektperioden, når jeg var til stede på kontoret mitt 
samtidig som jeg hadde permisjon fra jobben som kontoransatt. Jeg var tilstede på en 
annen måte, det opplevdes rent kroppslig at jeg ikke var ”på tilbudssiden”. Plutselig så 
jeg på henvendelser som avbrytelser og ikke som legitime spørsmål. Jeg avviste 
spørsmål om hjelp – selv om jeg ikke helt slapp unna å få dårlig samvittighet etterpå. 

Tilgjengelighet som organiserende prinsipp og kjerneverdi kommer klarest til uttrykk i 
problemene med å holde kontormøter uten å bli forstyrret. Flere steder hadde de 
kontoransatte, ofte organisert i eget team, ikke egne møter uten at de samtidig passet 
telefon/skranke. Ett sted hadde dette ført til at de hadde gitt opp regelmessige møter 
og erstattet det med sjeldnere møter på kveldstid. Et annet sted hadde de fått en 
uttrykt mulighet til å gå for seg selv og sette telefonen over til andre, men dette var en 
mulighet de ofte ikke benyttet seg av. Et tredje sted var det mulig å sette over telefonen 
til administrasjonen høyere opp, men bare når alle klinikerne var opptatt i intern 
undervisning fordi det da kunne gis en enkel beskjed om å ringe tilbake.   
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Det kom fram ulike syn i materialet på muligheten til å ha uforstyrrete møter i 
arbeidstiden, og denne diskusjonen fortsatte på tilbakemeldingsmøtet. Telefonpass i 
møtene ble tildels akseptert – og forsvart - som uunngåelig, på grunn av at det ikke er 
noen å sette telefonen over til. Ett sted hadde forsøkt med klinikere, men de kom 
allikevel og forstyrret for det var så mye de ikke kunne svare på. Det nyttet derfor ikke. 
I denne argumentasjonen ligger også det også yrkesstolthet. Av andre ble mangelen på 
muligheter til å ha møter uten ansvar for telefonene oppfattet som en nedvurdering av 
yrkesgruppen.  

Jeg syns at vi skal få lov å ha de kontormøtene en gang i måneden i fred for 
telefon. Det er forstyrrende, og jeg synes det er liksom å trykke oss selv litt 
ned i søla, de andre får lov å gå på møte uten å bli forstyrret, det synes jeg vi 
bør også. 

Tvetydigheten er påfallende. På den ene siden er dette en yrkesgruppe som er så viktig 
at det ikke er mulig å klare seg uten én time i uka eller hver 14.dag, på den andre siden 
er den så lite viktig at den ikke trenger et uforstyrret rom til å møtes og utvikle seg som 
team.  

Jeg stilte videre informantene spørsmål om det var andre møter i klinikken der alle de 
kontoransatte var tilstede, og i tilfelle hvordan de da løste spørsmålet om telefoner. To 
steder brukte telefonsvarer i forbindelse med regelmessige fellesmøter for alle ansatte, 
slik at alle kunne delta. Noen steder hadde felles plandager utenfor huset der de brukte 
telefonsvarer - med mobilnummer for øyeblikkelig hjelp -  eller satte telefonen over til 
andre deler av sykehuset. Ett sted ble de kontoransatte avlastet fra en annen avdeling 
under julelunsjen. Det er tydelig at det er ulik praksis, og at det i alle fall finnes 
alternativer som kan vurderes for å gi kontoransatte muligheter til felles møter. 

At kontoransatte selv godtar, og er med å opprettholde, ordningene med telefonansvar 
i møtene kan gi en pekepinn om hvor sterkt tilgjengeligheten står som verdi og hvor 
stor grad betydningen av den bekreftes i daglig praksis. Det kan være aktuelt å stille 
spørsmålet om en viktig del av selve eksistensberettigelsen for kontoransatte i 
poliklinikkene er at de er der når det trengs - og man kan aldri vite når det er. Det å 
bli oppfattet som uunnværlig kan også være en form for belønning, å være uunnværlig 
er med å gi jobben mening og gjøre kontoransatte synlige. Samtidig kan det under-
grave kontoransattes anerkjennelse som faggruppe. 
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Oppsummering kontoransattes funksjon – sammensatt 
og mangfoldig 

Jeg har vist at kontoransatte har omfattende, kvalifiserte og sammensatte oppgaver, at 
de er aktive i å utforme rammer og rutiner og at de utfører alt arbeid med 
tilgjengelighet som bakteppe. Det er imidlertid vanskelig å sette ord på hva slags 
funksjon de faktisk har i klinikkene; helheten er mer enn summen av oppgavene. Når 
en begynner å snakke om kontoransattes funksjon, møter en i stedet mange metaforer. 
Veggen i poliklinikken, limet i organisasjonen er noen av dem. En av informantene 
forteller om kroppslige metaforer som hjertet, lungene, navlen. Hver av disse 
uttrykkene peker på viktige sider ved kontoransattes rolle, men alle har også 
svakheter. På hver sin måte peker de på at kontoransatte har livsnødvendige 
funksjoner i en poliklinikk, samtidig som de viser til noe som bare finnes i bakgrunnen 
og som først merkes når noe svikter. Den viktigste felles svakheten er at metaforene 
ikke fanger opp kontoransatte som handlende og tenkende aktører. Slik står de i veien 
for en konkret forståelse av kompetanse og oppgaver. Dette stemmer med Pringles 
(1989) påstand om at generelle uttalelser om at kontoransatte er uunnværlige og 
egentlig driver hele virksomheten, stenger for en virkelig synliggjøring og 
anerkjennelse. 

I mer formelle sammenhenger kalles kontoransattes oppgaver for støttefunksjoner. 
Dette peker på oppgaven med å legge til rette og avlaste. Samtidig gir det et bilde av 
aktivitet som er helt atskilt fra primærvirksomheten. Begrepet er en del av moderne 
organisasjonstenkning der støttefunksjoner nettopp er noe en bør vurdere å sette bort 
til andre. Begrepet er derfor ikke egnet til å få fram at kontoransatte faktisk er 
integrert i den kliniske virksomheten gjennom arbeidet i Bupdata og gjør en del av det 
samlede arbeidet som er nødvendig i forhold til pasientene. 

Jeg har tidligere trukket fram at Rantalaiho (1990) beskriver kontoransattes arbeid 
som en reproduksjon av virksomheten, parallelt til kvinners reproduksjon i familien, 
og som en form for personlig territorium. Analysen av hvordan kontoransatte kvinner 
ser jobben mer som et territorium enn som atskilte oppgaver er en sammenfatning 
som kan gi mening til måten informantene snakker om arbeidet sitt på. Det gir også 
gjenklang hos meg selv. Begrepet reproduksjon av arbeidsplassen kan også være nyttig 
for å synliggjøre betydningen av og sammenhengen i all informasjonen, alt det 
praktiske og alle relasjonene som kontoransatte daglig er involvert i. Det handler 
nettopp om virksomhet som er nødvendig for at det skal være en poliklinikk. Samtidig 
fanger heller ikke begrepet reproduksjon opp mer enn en del av kontoransattes rolle i 
BUP; det aktive bidraget til samskaping og utvikling blir borte også i en slik 
beskrivelse. 
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På bakgrunn av dette blir min konklusjon at kontoransattes rolle og funksjon ikke lar 
seg karakterisere med en enkelt metafor eller et enkelt begrep. Jeg vil heller si at det 
nettopp er det sammensatte og mangfoldige som er det typiske. Kontoransattes arbeid 
inneholder både viktige funksjoner som tradisjonelt forbindes med kvinner og 
oppgaver som bryter med en slik forståelse. Dette innebærer også at rollen gir 
åpninger for mange ulike måter å være kontoransatt på. 
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Kapittel 6.  

Arbeidsdeling og samhandling mellom 
kontoransatte og klinikere  

 

 

Vi sier litt at klinikerne tar seg av ungene, og vi gjør resten. Det er klart at 
hvor går den grensen, ja… 

Presisert til å bety at klinikerne tar seg av behandlingen, kan første del av dette 
utsagnet stå som en sammenfatning av et ideal for hvordan informantene mener at 
arbeidsdelingen skal være. Det er verd å merke seg at kontoransattes oppgaver her er 
definert gjennom hva de ikke gjør. Samtidig er det klart at når det kommer til 
beskrivelsen av den faktiske arbeidsdelingen, blir bildet mer komplisert.  

De siste 5-10 årene har innføring av PC-er til alle ført med seg at klinikerne selv 
gradvis har overtatt en stadig større del av arbeidet som tidligere ble utført av 
kontoransatte, mens kontoransatte har fått nye oppgaver. Dette har ført med seg at 
klinikerne i større grad er blitt avhengig av kontoransattes kompetanse, og forholdet er 
blitt mer likeverdig. Korvajärvi (2004) konkluderte i en undersøkelse av et ringesenter 
med at datateknologien førte med seg mer likeverdige forhold mellom folk i ulike 
posisjoner. Når det gjaldt kontoransattes forhold til overordnede, kom likeverdet til 
uttrykk i møter ansikt til ansikt; det forandret ikke maktforholdene. 

En av endringene er at kontoransatte har gått fra først og fremst å gjøre for til i stor 
grad å vise hvordan; opplæring og forklaring spiller en større rolle. Samtidig har de 
gamle oppgavene ikke forsvunnet helt.  

En del av min opprinnelige problemstilling var hvordan kontoransatte i større grad 
kunne avlaste klinikerne og bidra til effektivitet og kvalitet. Jeg vil i dette kapitlet først 
gå inn på arbeidsdelingen slik den beskrives i intervjuene og se på variasjonen mellom 
klinikkene. Ulik praksis kan gi ideer til arbeidsområder der sekretærenes kompetanse i 
større grad kan tas i bruk. Parallelt vil jeg se på den reformulerte problemstillingen om 
hvordan arbeidsdelingen utvikles og samskapes i praksis. Behandlingen vil med 
nødvendighet bli ensidig. Framstillingen ser samspillet fra kontoransattes synsvinkel; 
det er dem jeg har snakket med i denne undersøkelsen. Jeg vil gå inn på hvordan 

Flere tekster av Siri – se Siris kommode (www.sirijensen.no)



 
83

informantene definerer sin rolle i samspillet og hvordan det kan forstås. Videre vil jeg 
drøfte noen dilemmaer som kommer fram i intervjuene, og reise spørsmålet om tiden 
er inne for å innlemme kontoransatte som faggruppe i det tverrfaglige arbeidet. 

 

Variasjon mellom klinikkene 

Skriving 

Den klassiske sekretærjobben er skrivearbeid etter diktafon eller konsept. I dag er det 
vanlig at klinikerne forventes å skrive det meste selv. Praksisen utformes imidlertid 
ulikt på den enkelte klinikk. Journalnotater skrives som regel av behandlerne; dette er 
nært knyttet til registrering av tiltak. Brev varierer mer. Ett sted skriver sekretærene 
alle brev for å sikre et ensartet utseende; de fleste steder skriver de enkelte brev. 
Lengre rapporter varierer også. Felles er at folk som har særlig trøbbel med data, kan 
få ting skrevet for seg. I spesielle situasjoner eller hvis noe haster, kan sekretærene 
også trå til.  

For enkelte behandlere skriver vi alt. For andre så skriver vi litt, mens så er 
det andre igjen som skriver alt selv. Så det er veldig opp og ned. Det er vel 3-
4 stykker som vi er nødt til å gjøre nesten alt for… 

De er ikke så raske på data, så det går tregt for dem, og de plundrer, men de 
prøver, så de får faktisk flere og flere sånne oppgaver selv. Mens andre igjen 
syns det er veldig lettvint og greit og gjøre det selv, de synes det går kjappere 
òg. 

Det går fram at dette delvis er en generasjonssak, men ikke bare.  

Nå har vi da fått ganske mange unge etter hvert, og de yngre de skriver jo 
selv i Bupdata, men det meste av rapporter har jeg inntrykk av at vi skriver 
for dem ennå, for det tror jeg blir for mye for dem jeg. 

Noen steder hører lederne med blant dem som må få alt skrevet for seg. Ett sted skiller 
seg ut ved at bare legene får skrivehjelp. Dette forklares som en etterlevning av en 
somatisk tradisjon. Informanten forteller om dette med en ironi som kan antyde at 
ordningen ikke kan legitimeres innenfor de vanlige normene i klinikken, men at legene 
har makt til å få det slik de vil. 
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Nei, de nekter å skrive disse her somatiske undersøkelsene sine, rapporter 
også, og når vi har sånne høye, flotte leger som vi har her, så bøyer vi oss. 

I parentes bemerket er dette det eneste stedet i intervjuene der det indirekte refereres 
til kjønn uten at jeg har brakt det inn gjennom mine spørsmål, og det gjøres ikke 
eksplisitt. 

Kontoransatte ser ut til å ha stor innflytelse på klinikkens policy når det gjelder hva 
som kan skrives: 

Brev har jeg bestemt at det er vi som gjør, for alt som sendes ut herfra skal se 
likt ut, pluss at det skal registreres i postjournalen, så det sier vi at alt skal gå 
igjennom oss. De kan godt kladde dem på dataen sin selv eller gjøre hva de 
vil, men… 

Her ser det ut til at hensynet til kontorfaglig standard og til orden og system er viktig 
for utforming av arbeidsdelingen. Denne typen vurderinger går også igjen på områder 
som arkivering, postbehandling og utskriving av papirjournal. 

Innenfor klinikkens uttalte, eller kanskje like ofte uuttalte retningslinjer, er det de 
kontoransatte som regulerer tilgangen til å få ting skrevet. Hvem er dårlige nok på 
data til at det er legitimt å få skrivehjelp? Hvem har særskilte problemet? Når haster 
det? Hvilke ting kan avvises? Det framgår at sekretærene ofte har utviklet en felles 
standard.  Uansett vil det i praksis være forhandlinger mellom den enkelte kontor-
ansatt og den enkelte behandler der en finner ut av hvordan ting skal løses enklest 
mulig. Dette kan ha fordelen av å være en fleksibel ordning der ulike behandlere kan få 
det på sin måte. På den andre siden kan liten datakompetanse eller for stor 
arbeidsbelastning gjøres til individuelle problemer for den enkelte behandler som så 
må legge dette over på allerede travle kontoransatte. Å forvalte adgangen til å få ting 
skrevet kan nok gi en viss makt, men først og fremst kan det representere en 
utfordring når det gjelder å sette grenser der tiden ikke strekker til for alle legitime 
behov. Noen i kontorgruppen kan også framstå som ”snillere” enn andre.  

Vi har noen som spretter opp for alt og liksom gjør den minste bit, gjør 
tjenester som kanskje ikke hører til jobben vår, og det synes jeg blir å 
misbruke oss. 

Noen av informantene er kritiske til at klinikerne må bruke så mye tid på skriving når 
de selv kunne gjort det mer effektivt, særlig i forhold til folk som sliter med data. Det 
varierer om informantene mener at klinikerne ønsker seg mer skrivehjelp eller om de 
er fornøyd med arbeidsdelingen slik den er.  
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Forventningen om at folk skriver selv framstår i stor grad som en naturlig følge av at 
alle bruker Bupdata og må registrere tiltakene sine selv. Det er også en forventning fra 
klinikkenes side. Det ser ikke ut til at det er de kontoransatte selv som er drivkraft i 
denne utviklingen; kapasiteten deres forutsetter imidlertid de fleste steder redusert 
skrivearbeid. 

Flere av informantene er positive til skrivearbeidet og kan også tenke seg mer skriving, 
det siste under forutsetning av bedre bemanning. En kan tenke seg at økende arbeids-
press på klinikerne kan gjøre dette aktuelt. En av informantene forteller at hun har 
merket at det at avdelingssjefen får flere oppgaver ovenfra, har ført til at flere 
oppgaver legges over på behandlerne, som så legger flere ting til sekretærene. 

Utviklingen med at behandlerne i stor grad skriver selv vil fortsette. Som det sies i et 
av sitatene, er det mange som nå synes dette er enklere enn prosessen med konsept 
/diktat fram og tilbake. På den andre siden kan det økende kliniske presset gjøre det 
aktuelt for klinikkene å vurdere om de trenger en tydeligere policy der det er mer 
legitimt å få visse ting skrevet av sekretærene. Dette må selvsagt også vurderes opp 
mot bemanning. 

 

Pasientadministrasjon og Bupdata 

I bruken av Bupdata finner jeg en arbeidsdeling der kontoransatte har ansvar for 
registrering ved henvisning, inntak og fordeling av saker. Klinikerne skal følge opp 
registrering av tiltak, saksgang når det gjelder kontakten med pasient/familie, og 
diagnoser. Denne arbeidsdelingen ser ut til å være i hovedtrekk lik på tvers av 
klinikkene. 

Kontoransatte har alle steder et ansvar for å sjekke at viktige opplysninger i Bupdata 
er fylt ut ved avslutning og ved årsskiftet, samt ansvar for en viss kontroll av 
klinikernes registrering i forbindelse med ulike former for rapportering. Dette kalles 
ofte for kvalitetssikring. 

Det er imidlertid viktige forskjeller mellom klinikkene som kan peke på videre 
utviklingsmuligheter når det gjelder bruk av sekretærenes kompetanse. 

 Det er store forskjeller i materialet når det gjelder bruk av sekretærer til 
organisering av og innkallinger til timer. Et sted har f.eks. sekretæren i 
praksis ansvar for all organisering rundt foreldrekurs, fra sammensetning 
med utgangspunkt i venteliste til innkalling, klargjøring av materiale, 
registrering av tiltak og oppfølging av de som ikke møter. Et annet 
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eksempel er innkalling til timer for legen i et spesialteam. Disse 
eksemplene er i tråd med erfaringene fra et prosjekt i Egersund: BUP 
Egersunds ADHD-utredningsplan. Klinikken klarte i prosjektperioden å 
kutte den gjennomsnittlige diagnostiseringstiden for ADHD med 30 dager, 
en forbedring på 58%. En viktig faktor i dette har vært at sekretæren har 
fått en mer aktiv rolle i systemet ved å få ansvar for praktisk koordinering 
av utredningsplanene for den enkelte pasient. Arbeidet har også medført at 
sekretærene har fått utvidet kontakt med førstelinjen.  

 

 Selv om sekretærene alle steder har ansvar for registrering og utsending av 
brev i forbindelse med inntak, varierer det i hvilken grad inntaks-
sekretæren har aktivt ansvar for å følge opp vedtakene fra inntaksmøtet. 
Noen steder innhenter de muntlig manglende opplysninger fra henviser i 
enkeltsaker. Ansvar for å følge opp at behandlingsfrister overholdes 
varierer også. 

 

 Det er forskjeller når det gjelder i hvilken grad kontoransatte får ansvar for 
å følge opp at ulike former for registreringer er foretatt, f.eks. av kvalitets-
indikatorene: individuell plan, diagnoser og epikrisetid eller om dette fullt 
og helt overlates til klinikere og leder.  

 

 Det finnes noen få eksempler fra informantene på at de får spørsmål fra 
klinikerne om tall i Bupdata som kan belyse pasientpopulasjonen, eller 
som skal brukes i lokalt utviklingsarbeid, utover årsmeldingen og evt 
pålagte rapporteringer.  

 

 Sekretærene plotter inn svarene på noen skjemaer, vanligst er CBCL 
(ASEBA), men det er også eksempler på registrering av skårer på andre 
tester, og det kommer fram i intervjuene at dette er et ønske fra klinikerne. 
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 Flettemaler i Bupdata er i varierende grad tatt i bruk. Dette har betydning 
for forenkling av klinikernes arbeid bl.a. med epikriser og timeinnkallinger, 
og virker inn på arbeidsdelingen når det gjelder brev. Informantene 
begrunner manglende bruk av flettemaler med for lite tid til å sette seg ned 
og finne ut av hvordan dette gjøres, også der de har lært det på kurs. 

 

 Det er forskjeller når det gjelder hva slags spørsmål fra pasienter og 
pårørende kontoransatte kan svare på i telefon. Dette er delvis knyttet til i 
hvilken grad de deltar i kliniske team og sitter med relevant informasjon. 
Slike svar handler ikke om innhold i behandlingen, men om spørsmål 
rundt ventelister og hvor saken står, og oppfattes som en god måte å 
skjerme klinikerne fra mindre henvendelser. 

 

 Når det gjelder utskriving fra Bupdata til papirjournal, er det stor variasjon 
i praksis, både når det gjelder hyppighet og hvor mye arbeid som legges i 
journalens utseende. Det har konsekvenser for hvor mye tid dette tar. Jeg 
har valgt ikke å gå videre inn på dette området, fordi arbeidet med EPJ 
(full elektronisk pasientjournal) i BUP trolig vil starte opp i løpet av 2006. 
Forskjellene i dagens praksis vil ha konsekvenser for hvor stor overgangen 
vil bli både for kontoransatte og behandlere. 

Variasjonen mellom klinikkene viser at det kan ligge store utviklingsmuligheter i 
samarbeidet mellom klinikere og kontoransatte. Arbeidsdelingen ligger på ingen måte 
fast; den er et produkt av det lokale samspillet mellom kontoransatte, ledere og 
klinikere opp gjennom klinikkens historie, og den utvikles hele tiden videre. Jeg vil nå 
gå videre til å se på hvordan samspillet utformes i praksis. 

 

Arbeidsdeling og samskaping 

Vi kan få forespørsler innimellom om å ringe til folk å gi beskjed om det og 
det, hvor jeg opplever at det her er å gå litt for langt, det her er faktisk ikke 
en sekretærjobb, det er en behandlerjobb. Og ser jeg det godt på forhånd, så 
sier jeg i fra. Det er ikke alltid lett å forutse heller, hva som oppstår, for vi får 
garantert for få beskjeder, for det blir alltid spørsmål i andre enden som du 
ikke er forberedt på. 
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Kontoransatte blir brukt til å ringe avlysninger, ev. til å gi enkle beskjeder. I sitatet 
pekes det på at slike oppdrag ofte krever informasjon og en fortrolighet med 
virksomheten som går utover en enkel beskjed. Dette er et eksempel på at 
kontoransatte får oppgaver som ligger på grensen mellom ansvarsområdene og som 
forhandles mellom den enkelte kliniker og den enkelte kontoransatt.  

Paulsen og Leonardsen (2000) undersøkte hvordan allmennleger på legekontorer i 
større grad kunne avlastes av andre faggrupper gjennom intern delegering, bl.a. av 
legesekretærer. Et av resultatene var at graden av delegering var avhengig av 
personlige egenskaper, samarbeidserfaring, gjensidig tillit, og hvor lang tid man hadde 
hatt til å utvikle samarbeidsrelasjoner. Dette innebærer at det kan være mange 
oppgaver som kontoransatte kan delta i uten at de nødvendigvis kan spesifiseres i en 
stillingsbeskrivelse. En bør i stedet sikre at organiseringen av arbeidet gir rom for å 
opparbeide tette samarbeidsrelasjoner som kan gjøre en fleksibel arbeidsdeling mulig. 

Arbeidsdelingen i Bupdata og pasientadministrasjonen forutsetter et nært samarbeid 
på flere måter. Fra kontoransattes side vil det, som påpekt tidligere, ofte dreie seg om 
å vise hvordan ting skal gjøres. Delvis handler det om løpende opplæring i endrede 
regler og rutiner. Denne foretas i første runde ofte på e-post eller i felles møter, men 
regler og systemer må etableres gjennom praktiske eksempler. Jeg har tidligere, i 
avsnittet om Bupdatakompetansen, vært inne på at klinikerne kommer til kontor-
ansatte med spørsmål om praktisering av regler og med eksempler på situasjoner der 
disse ikke passer. Dette er en av de helt sentrale samhandlingene mellom kontor-
ansatte og klinikere. Her møtes rutiner og klinisk virkelighet, det er nettopp her 
reglene gjøres i praksis. Dette kan samtidig sees som en av de møtepunktene der 
kontoransatte både må anvende og får utviklet sin kjennskap til den kliniske 
virksomheten. Klinikerne bidrar med erfaringer fra praksis, og får i samspillet utviklet 
sin forståelse for hva reglene innebærer, slik at det er lettere å anvende dem neste 
gang.  

Det er min erfaring at klinikerne ofte kommer og spør med en liten unnskyldning for 
at de har glemt reglene eller ikke slår opp svaret i en prosedyrebeskrivelse, enten 
denne finnes på papir eller på Intranettet. Jeg vil sette spørsmålstegn ved om det er 
rasjonelt at hver enkelt kliniker alltid selv skal gå til dokumentasjonen og 
bruksanvisningene. En slik framgangsmåte er i tråd med et ideal som er på vei inn i 
samfunnet på alle områder. Under arbeidet med denne rapporten hørte jeg på radioen 
Petter Brantzæg fra SINTEF IKT snakke om det han kalte selvbetjeningssamfunnet. 
Han fortalte om arbeidet med en digital forvaltningsportal på internett, og at 
hensikten er at alle skal kunne utføre de ærender de har til offentlige instanser denne 
veien. Samhandlingen skal skje med teknologi, ikke med mennesker. Han pekte på at 
denne framgangsmåten har sin begrensning når det gjelder hvilke grupper og 

Flere tekster av Siri – se Siris kommode (www.sirijensen.no)



 
89

enkeltpersoner som har tilgang til og makter å anvende en slik portal. Jeg blir i tillegg 
opptatt av hvordan mindre tilgang til personlig veiledning gjør det vanskeligere å få 
hjelp som tar hensyn til alt ”det kommer an på”.  

Min erfaring fra BUP er at det i mange tilfelle er mer effektivt for klinikerne å spørre; 
spørsmålet gjelder ikke bare selve regelen, men hvordan den skal brukes i praksis. 
Kontoransatte har en merkompetanse; de har ofte allerede gjort et arbeid med å sette 
seg inn i saken og med å tillempe pålegg og regler til lokal bruk. De har tilegnet seg 
både kunnskap om bakgrunnen og sammenhengen påleggene står i, og også ”det 
kommer an på” - kunnskap gjennom å anvende reglene i ulike situasjoner. Dette er et 
eget kunnskapsfelt som undervurderes når en tenker at det bare er å lete fram og lese 
en bruksanvisning. Gjennom spørsmål og diskusjon vil klinikerne sammen med 
kontoransatte komme fram til et mer kontekstuelt svar, og diskusjonen vil være en del 
av arbeidet for sammen å utvikle og tilpasse rutinene til den kliniske virkeligheten. Det 
vil også bidra til å utvikle en relasjon som gjør det lettere både å spørre, svare og ikke 
minst tenke høyt sammen en annen gang. Det siste vil jeg komme tilbake til i neste 
kapittel som tar opp kontoransattes deltakelse i kliniske team. 

Arbeidsdelingen mellom klinikere og kontoransatte forutsetter også samarbeid om 
oppfølging av at alt som skal gjøres i Bupdata faktisk er gjort. En side av sam-
handlingen handler om hvordan kontoransatte minner om at ting ikke er gjort og 
hvordan klinikere oppfatter og reagerer på slik påminning. Dette vil jeg komme tilbake 
til i et senere avsnitt. 

Informantene var i stor grad fornøyde med arbeidsdelingen slik den nå var i deres 
klinikk. Dette kan henge sammen med at de selv spiller en aktiv rolle i utformingen; 
hvis de har ideer om at ting kan gjøres bedre, har de et godt stykke på vei mulighet til å 
sette dem ut i livet. Vurderingen må likevel trolig forstås innenfor de rammene som 
bemanningen, klinikkens kultur og de løpende arbeidsoppgavene setter. Informantene 
mente også at klinikerne var fornøyde, ut fra de tilbakemeldingene de hadde fått. Dette 
var også et viktig kriterium for at de selv var fornøyd. Flere av mine informanter hadde 
fått reaksjoner fra nye ansatte som gjorde at de tenkte at deres BUP lå litt foran andre 
når det gjaldt å legge til rette for og avlaste klinikerne. Noen steder ble også arbeids-
delingen evaluert på felles planleggingsdager. Også klinikernes fornøydhet må 
imidlertid forstås innenfor rammene av dagens situasjon; det behøver ikke bety at de 
vil være negative til endringer som utvider kontoransattes oppgaver. 
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Hjelp eller samarbeid? 

Jeg får mange tilbakemeldinger på at ting går så greit, at de kan slappe av 
fordi det er i orden, og det betyr mye for meg òg, at jeg vet at de faktisk kan 
slappe av, kan stole på at de kan slappe av... De vet at jeg er der for dem. 

Informantene snakker i stor grad om arbeidet sitt som hjelp til klinikerne. Tanke-
gangen ser ut til å være at sekretærene hjelper klinikerne, slik at de kan konsentrere 
seg om pasientene. Informantene forteller også at de får tilbakemeldinger fra 
klinikerne om at de er behjelpelige og lette å spørre. Slik får informantene bekreftet at 
også klinikerne tenker at sekretærene er noen som hjelper dem. Denne forståelsen var 
også i utgangspunktet min egen. 

Gjennom møtet med materialet og diskusjon med enkelte klinikere ble denne 
forståelsen utfordret. Undersøkelsen synliggjorde en faggruppe med høy kompetanse 
og sentrale oppgaver i klinikkene og satte en slik hjelpeforståelse i et nytt lys. 
Spørsmålet som sprang ut av dette, var om forholdet mellom kontoransatte og 
klinikere i stedet kan forstås som et samarbeid mellom ulike faggrupper med ulik, 
nødvendig kompetanse i forhold til oppgaven med å gi barn og familier som kommer 
til BUP et best mulig tilbud. Er det er mulig å tenke seg at kontoransatte kan 
innlemmes i en utvidelse av begrepet om tverrfaglighet som tradisjonelt har godt 
fotfeste i BUP? Dette ble viktige spørsmål for den videre analysen og for måten å skrive 
og snakke på. 

En forståelse av kontoransatte som en faggruppe i et tverrfaglig arbeid står ikke sterkt 
i dag. I boken ”Da barne- og ungdomspsykiatrien kom til Norge” (Moe & 
Sommerschild 2005) er bare i et par fylker kontoransatte omtalt med en betydning for 
arbeidet; flere steder er det bare dem i staben som ikke omtales med navn. Heller ikke 
i opplegget av videreutdanningen for kontoransatte i BUP har kontoransatte blitt 
presentert som en faggruppe på linje med de andre. Når jeg selv f.eks. har planlagt 
økten der profesjonene i BUP presenteres, har kontoransatte ”falt ut”, helt i tråd med 
hva de gjør i mange liknende situasjoner. 

Jeg vil videre i dette avsnittet se på hvordan en kan forstå at oppfatningen om 
kontoransatte som noen som hjelper klinikerne, står så sterkt. Jeg vil videre se på 
noen dilemmaer denne forståelsen reiser.  

BUP er et felt der hjelpeforståelsen står sterkt. BUP er tradisjonelt definert som et sted 
der barn får hjelp. Behandlerne hjelper barn og familier, ev. hjelper familier til å hjelpe 
seg selv. Dette innebærer at hjelpebegrepet er lett tilgjengelig, og det kan være 
nærliggende å forstå seg selv – og bli definert - som en gruppe som hjelper hjelperne. 
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Det kan være en måte å gi mening til arbeidet på, i lys av den sentrale felles oppgaven: 
å hjelpe barn.  

I dag finnes også andre forståelser av BUP, bl.a. som et sted der familie og behandlere 
i fellesskap finner ut av problemene og samarbeider om løsningsmuligheter. Kanskje 
kan dette gi åpninger også for en annen forståelse av forholdet mellom kontoransatte 
og sekretærer? 

Hjelpeforståelsen passer godt sammen med Solbrækkes (1999) beskrivelse av 
kontorarbeidet. Jeg har tidligere vist til hvordan hun beskriver den grunnleggende 
normen i kontorarbeidet som forpliktelsen til ”å være for andre.” Solbrække knytter 
dette sammen med kontoryrket som et kvinneyrke og viser til at dette er en form for 
kompetanse som historisk er utviklet i familien. 

Jeg har tidligere også vist til Rantalaiho (1990) som hevder at det særegne ved 
kontoryrket er at det i så stor grad får sin utforming preget av hva slags felt og 
arbeidsplass det foregår innenfor. Et slikt utgangspunkt kan brukes til å forstå at 
kontorarbeidets ”for andre” - orientering i BUP nettopp blir utformet som en 
hjelperolle. Hjelpeforståelsen føres også videre av det moderne begrepet 
støttefunksjon, som nettopp innebærer at en gruppe er der for å støtte en annen. 
Denne betegnelsen går samtidig mer i retning av service. Hjelp og service gir ulike 
assosiasjoner; hjelp går mer i retning av noe en er avhengig av eller har behov for, 
service er mer noe en ønsker eller har krav på. Begge begrepene er imidlertid 
enveisbegreper og åpner i liten grad for samarbeid og samskaping.   

Å forstå seg selv og bli forstått som hjelper har også sine belønninger, i form av at den 
som hjelpes blir fornøyd og i form av takk for hjelpen. Så lenge den faglige 
kompetansen ikke sees og verdsettes, kan takk for hjelpen være en viktig erstatning 
som viser at en blir sett og verdsatt som person. 

 

Anerkjennelse og grenser 

Det er klart vi har en annen stilling enn dem, så vi er der mer for dem på en 
måte, men at de skal vise oss respekt og trå litt forsiktig de også, det synes 
jeg. Det synes jeg egentlig at vi skulle kunne forvente, men det har jeg 
opplevd en del ganger at de ikke gjør.  

Å definere arbeidet som hjelp har også sine problematiske sider. En forståelse av 
arbeidet som ensidig hjelp kan stå i veien for et likeverdig samarbeid mellom den som 
konstant får og den som konstant yter ”hjelp”. Sekretærene har som utgangspunkt at 
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deres jobb er å yte hjelp til klinikerne, det er det som gir jobben mening. De vil 
normalt strekke seg langt for å gjøre dette. Samtidig blir det viktig å sette grenser for 
hva som kan forventes. For mine informanter er det tydelig viktig ikke å bli tatt for 
gitt. 

Sitatet over uttrykker et sentralt element i forholdet mellom klinikere og 
kontoransatte. Så lenge den ene yrkesgruppen definerer seg, og oppfattes, som å være 
der for å serve de andre, blir relasjonen asymmetrisk. Dette forsterkes av ulikheter i 
lønn og status. Asymmetrien gir en forskjell i makt som delvis kompenseres i 
forhandlinger om arbeidsoppgaver gjennom at klinikerne spør om hjelp på en hyggelig 
måte, og gjennom at hjelpen framstår som frivillig. Dette er særlig viktig i et felt der 
inkludering og likeverd er sterke verdier – i motsetning til bransjer der hierarkiene er 
sterkere og kontoransatte mer tydelig underordnede. 

Særlig viktig kan det være å spørre pent i forhandlinger om oppgaver som ligger på 
grensen av sekretærenes ansvarsområde. Solbrække peker på at grensene kan være 
vanskelige å holde der de er utydelige og der det vises til den personlige relasjonen. 
Hun bruker som eksempel at spørsmål som viser til at ”du er den eneste som kan 
hjelpe meg”, kan føre til at folk strekker seg utover både formelle og egne grenser. Et 
eksempel fra en student i videreutdanningen var at det å bli spurt pent om å skrive et 
brev kl. 15.30, kunne føre til at en med glede satt utover arbeidstiden. 

Mine informanter ga i stor grad uttrykk for at de var fornøyde med forholdet til 
klinikerne, likevel var det flere som ønsket seg mer respekt fra dem. I dette la de også 
at klinikerne så hva de egentlig gjorde. Jeg vil gå nærmere inn på dette; jeg ser det som 
et eksempel på fruktbarheten av å studere fenomener i ytterkanten for å lære mer om 
allmenne trekk ved kontoransattes arbeid.  

For eksempel når vi sitter i en telefon, og de kommer og gir oss en beskjed 
samtidig. Det er sånt klassisk eksempel. Prøver å fortelle oss noe, de kommer 
rett inn, og i det de dukker opp i døra, bare avbryter de og sier det de har på 
hjertet. Det syns jeg er litt respektløst, og det har provosert meg noen 
ganger. Veldig mange ganger har jeg hatt lyst til, når jeg vet at noen sitter i 
telefonen, og gå inn på kontoret deres og begynne å jobbe rett ved siden av 
dem og begynne å snakke med dem og, ja, forvente svar, bare for å vise dem 
hvordan det er. 

Andre eksempler på manglende respekt kunne være å legge saker direkte på pulten 
deres, midt oppi andre saker – gjerne mens de snakker i telefonen – istedenfor å legge 
det i en oppgavehylle påsatt en gul lapp med ”bestillingen”. Klinikere kunne også stå 
helt oppi sekretærene og snakke seg imellom om saker, slik at det forstyrret arbeidet 
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eller telefonen. Dette er særlig problematisk fordi kontoransatte ofte jobber i rom som 
delvis fungerer som fellesrom og har liten mulighet til å skjerme seg. 

Mine informanter understreket at dette ikke gjaldt alle, at stort sett var klinikerne 
greie og samarbeidet godt. Muligheten til å ta kontoransatte for gitt og ikke ”se” dem 
er likevel åpen for klinikerne, uansett hvor langt kontoransatte strekker seg. Dette 
kommer også til uttrykk i det de oppfatter som manglende respekt for kontoransattes 
egne møter: 

Noen kommer inn og, ja, ”Å, er dere opptatte?”  Må si et eller annet. Vi setter 
opptatt på døra og lukker inntil døra og når vi sitter der samlet, så er det 
ganske opplagt at vi er opptatt. Noen ganger sier kontorleder klart i fra da 
at ”ja, vi har møte, kan det vente til etterpå?” – ”Ja, men jeg skal bare”, noen 
tar den, mens andre viser respekt og sier at det kan vente, det varierer 
veldig. Det er gjerne de samme som ikke viser så stor respekt enten vi sitter i 
møte eller ei, det gjentar seg liksom, mens de som er mer forsiktige, de er det 
uansett setting.  

Frustrasjonen her kan forstås både som en reaksjon på selve avbrytelsen og ut fra et 
ønske om å bli sett. Det skal ikke være nødvendig for klinikerne å avbryte og spørre, 
kontoransatte ønsker å få respekt uten å måtte be om det. Når klinikerne er kommet 
inn døra og har spurt, vil det raskt være noen av de kontoransatte som spør hva det 
gjelder. Det er ikke lett å kreve eget rom når en er der for andre. Når møtet allerede er 
forstyrret, vil det dessuten ofte oppfattes som like lett å svare på et enkelte spørsmål 
som å bruke tid på å avvise. Mekanismene her er velkjente fra andre ikke-likeverdige 
relasjoner. De som er underst er avhengig av å se og forstå de som er over dem for å 
kunne forholde seg til dem. De som er øverst er ikke avhengige av dette på samme 
måte, og de vil ofte være blinde for det asymmetriske i relasjonen.  

Mine informanter bruker begrepet respekt på det de ønsker mer av fra klinikerne. Jeg 
har i overskriften valgt å bruke begrepet anerkjennelse. Schibbye viser i sin behandling 
av begrepet til Hegels svar på hvordan parter kan komme ut av fastlåste posisjoner: ”… 
det er gjensidig anerkjennelse som kan løse opp det fastlåste. Anerkjennelse er noe vi 
ønsker fra den andre, og for at relasjoner skal være i utvikling, må begge få dette 
ønsket oppfylt. Gjensidig anerkjennelse innebærer at de to kan ta hverandres 
synspunkt og bytte perspektiv. Begge er i stand til å ”forlate” sin posisjon for å se 
hvordan verden ser ut fra den andres” (Schibbye 2002, s. 41). 

Jeg oppfatter det slik at det nettopp er en gjensidig anerkjennelse kontoransatte 
savner i eksemplene ovenfor. Det vil innebære at begge parter er aktører, og står i 
motsetning til en forståelse av at en gruppe ensidig er til for å hjelpe og støtte den 
andre. Slik kan det åpne veien for et tverrfaglig samarbeid. 
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Kaffekoking som grensemarkør 

Pringle (1989) beskrev hvordan konflikter rundt kaffekoking på kontoret hadde høy 
temperatur på midten av 1980-tallet. I forprosjektet kom kaffekokingen opp spontant 
flere ganger i løpet av ett av intervjuene, kanskje litt unnskyldende: 

Vi har ansvar for kaffekoking til frokost og lunsj... Ellers er det felles ansvar, 
men jeg måtte ta det opp på et personalmøte faktisk å minne dem på at det er 
et felles ansvar... Vi har ikke noe i våre stillingsinstrukser om at vi skal 
plukke opp kopper rundt omkring eller rydde opp. Vi gjør mye sånt som ikke 
står i stillingsinstruksen vi.   

Dette stemmer med Pringles erfaringer om at slike oppgaver er noe sekretærer gjør 
med et visst ubehag og som de prøver å definere på en annen måte enn som 
bekreftelse på underordning. I denne sammenheng skjer det gjennom å understreke at 
de bare har ansvaret til frokost og lunsj. Jeg stilte derfor spørsmål om ansvar for 
kaffekoking og rydding i selve prosjektintervjuene. Praksisen varierte, alt fra ukelister 
eller at alle skulle ta sin del av ansvaret til at det i større eller mindre grad, uformelt 
eller formelt, var blitt kontoransattes oppgaver. Flere steder var det fortsatt kilde til 
ubehag. Jeg ser også dette som et eksempel på hvordan det som foregår i ytterkanten 
kan bidra til å belyse allmenne fenomener. 

En ting er at det fortsatt enkelte steder kan framstå som naturlig at kontoransatte 
(kvinner) gjør det: 

Vi koker kaffe om morgenen. Oppgave? Ja, tja det er jo egentlig det. 
Underforstått ja. Nei, vi kommer jo, vi er jo de tidligste som kommer, og det 
har liksom vært naturlig at vi setter på den kaffen og teen og… 

En annen ting er det som egentlig skal deles, men som ikke blir gjort. Her viser det seg 
flere steder at når det kommer til stykke, tar alle parter det som ”naturlig” at kontor-
ansatte tar det som blir til overs. 

Nei vi deler egentlig på det. Vi har hver vår uke alle sammen. Men det har en 
tendens til å bli litt stående som vi tar. Jeg tar jo kaffetrakter, kaffekjeler, og 
det gjør som regel ikke behandlerne når de skal ta kjøkkenrunden… så må jeg 
ta det da det som står her, så det ikke står igjen til mandag. 

Skulle tro folk ikke hadde et møblert hjem… Det er liksom å sette fra seg 
koppen og krølle sammen matpakka og legge den der, og så går de. Og så 
kommer merkantile inn og rydder, og så begynner vi å streike, og da ser vi at 
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oppvasken vokser, og så er det en eller to av behandlerne som hjelper til i 
blant. 

Min informant i det siste sitatet ønsker seg at de merkantile var tøffere; hun synes det 
er dumt at det er noen som ikke greier å la være å ta den oppvasken.  Hun forklarer det 
med at de er gode husmødre, i motsetning til henne selv, som lettere kan la den stå. 
Hun er den eneste som selv knytter kaffekokingen til kjønn. 

Det er mulig å forstå ubehaget rundt kaffekoking og rydding som at disse oppgavene 
befinner seg på eller utenfor servicens og hjelpens grenser. Kontoransatte skal hjelpe 
klinikerne slik at de skal få rom til å jobbe med pasientene, de skal ikke utføre 
personlige tjenester. Når det blir tatt for gitt at sekretærene utfører husarbeidet, kan 
de oppleve ikke lenger å bli sett som yrkespersoner, men som kvinnelige omsorgs-
personer. Det ligger også under – og utrykkes eksplisitt av enkelte behandlere - en 
vurdering av at klinikernes tid er mer verdifull. Nettopp fordi kontorhusmoren er en 
rolle som ikke ligger så langt tilbake i tid, og fordi oppfatninger om hva som er 
naturlige kvinnelige egenskaper fortsatt gjør seg gjeldende, kan det være viktigere for 
kontoransatte enn for andre yrkesgrupper å markere grensen mot denne typen 
husarbeidsoppgaver.  

Ett sted hadde tatt konsekvensen av at arbeidet til slutt endte opp hos de kontor-
ansatte og formalisert det som en oppgave for kontorgruppen, som de tok på omgang. 
Ansvaret dreide seg om å koke kaffe og rydde til lunsj. 

Så ble det bestemt at da kan vi i kontorseksjonen ta det, og så se. Og da blir 
det jo alt sånt annet som kommer av seg selv, vet du. Å, er det ikke kaffe her? 
Det blir jo tatt som en selvfølge alt det, så vi har snakket litt om det da, for vi 
liker ikke å bli tatt som en selvfølge noen gang, men at vi minner om det på 
hver plandag... og sier at mora de jobber ikke her, så du må huske på å sette 
inn i oppvaskmaskinen selv, at det faktisk er vi som bruker av vår tid til å 
koke kaffe for det er jo ganske mye… 

I det siste eksemplet er problemet forsøkt løst ved å profesjonalisere jobben med å 
sette på kaffen og rydde til lunsj, ved å gjøre det til en anerkjent arbeidsoppgave for 
kontoransatte etter et oppsatt system der det settes av tid. Dette ser imidlertid ikke ut 
til å løse problemet, fordi arbeidet da tas for gitt, og oppgavene utvider seg fra 
nødvendige fellesoppgaver til personlig service. Nissen følger med på lasset.  

På tross av at de fleste informantene ikke selv aktivt knytter kaffe og rydding til kjønn, 
ligger koplingen ikke langt unna. På spørsmålet om det ville bli noen endringer i 
arbeidet dersom det kom en mann i jobben, svarer de fleste at de tror kaffekoking og 
rydding ville bli borte. Likevel har de som blir sittende med disse oppgavene, liten tro 
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på at det går an å finne andre løsninger. En kan tenke seg at dette er blitt mer 
ubehagelig i en tid hvor likestilling er idealet, selv om manglende likestilling i disse 
tilfellene skjules av at det er så mange kvinner blant behandlerne.  

Finnes det strategier som virker? Strategien med å la rotet bli stående kan være 
vanskelig, fordi det innebærer et brudd med kontoransattes rolle som dem som får 
ting til å gå smertefritt, i stedet kan det oppfattes som å skape ubehag over bagateller. 
En slik strategi kan fort splitte kontoransatte. Noen av informantene har erfaring med 
at ukelister eller kollektivt ansvar fungerer, selv om det nok må tas opp og minnes om. 
Den sikreste løsningen ser ut til å være kantine eller i det minste et spiserom langt 
unna de kontoransattes arbeidsplass.  

Ubehaget rundt kaffekoking og rydding kan stå som et godt eksempel på det tvetydige 
i å ha en jobb som er definert som å yte service og hjelp til andre, men samtidig ikke 
ønske å bli tatt for gitt eller utnyttet utover jobbens grenser. 

 

Forankring i driftslogikk 

Kontoransattes oppfatning av sin rolle som hjelp til klinikerne kan også sees i et annet 
perspektiv. Jeg har tidligere pekt på en motsetning mellom styringslogikk og drifts-
logikk. Kontoransattes oppgaver plasserer dem mellom disse to logikkene. Ansvaret 
for tall og rapporter oppover i systemet gjør at de bidrar til å fremme styringslogikken 
overfor klinikerne i sine begrunnelser for hvorfor ting må gjøres. Behandlerne kan fort 
framstå som gjenstridige objekter eller noen som må oppdras. På den andre siden 
jobber de kontoransatte sammen med klinikerne og identifiserer seg med deres rolle 
og med pasientarbeidet; de ser hva som kreves i den kliniske virkeligheten og hva den 
enkelte kliniker trenger. Dette er en logikk som bygger på hensyn til det enkelte 
mennesket. Informantene refererer også til hensynet til pasienter og klinikere når 
gjøremåter skal begrunnes og vurderes.  

Kontoransatte kan i sitt arbeid se ut til å pendle mellom de ulike måtene å tenke på. 
Det å holde fast ved en rolle som klinikernes hjelpere kan bidra til å videreføre en 
identifisering med det kliniske arbeidet og fungere som motstand mot å bli oppslukt i 
styringslogikken. Jeg tenker derfor at en forståelse av forholdet til klinikerne som 
samarbeid og ikke hjelp, må ta utgangspunkt i den felles oppgaven med å gi et best 
mulig tilbud til barn og unge og deres pårørende. Forståelsen må bygge videre på 
kontoransattes identifisering med det kliniske arbeidet og snakkes fram med utgangs-
punktet i behovene til barn og familier som kommer til BUP. 
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Kvalitetssikring – på individ eller systemnivå 

Når jeg sitter og sier det slik, så høres det ut som jeg er sånn morsk, fæl 
kjerring som flyr rundt og kontrollerer at alle gjør det. Men jeg føler ikke at 
hverdagen egentlig er sånn. Jeg føler egentlig at det funker her, og at alle 
aksepterer at det er noen som passer på at ting blir gjort, og at det er fordi at 
vi skal ha orden her på klinikken, det er sånn vi vil ha det. Og det er ingen 
som er uenige i det, det er liksom ingen som er sure på meg eller som jeg føler 
ikke liker meg av den grunn.  

Kontoransatte har, som nevnt ovenfor, mer eller mindre formalisert ansvar for å se 
over at ting er gjort, og minne klinikerne på diverse oppgaver som registreringer og 
frister. Dette er en del av kvalitetssikringen og springer ut av kontoransattes posisjon 
og av arbeidsoppgavene; de ser det som ikke gjøres eller ikke gjøres riktig når det 
gjelder rutiner eller Bupdata i hverdagen. Feil og mangler kan oppdages både i 
forbindelse med månedlig rapportering/refusjonskjøring og/eller i løpende arbeid 
med journalene, både mer eller mindre tilfeldig og som en del av ulike kontrollrutiner. 
Det kan dreie seg om problemer knyttet til journalene, som f.eks. manglende notater 
over lang tid eller om feil av betydning for refusjon eller rapporter. Eksempler kan 
være føring av tiltak med feil kode eller manglende utfylling av feltet som angir at det 
foreligger en individuell plan. Kontoransattes oppgave innebærer også å formidle dette 
på en måte som gjør at manglene blir rettet opp. 

Jeg vil i dette avsnittet drøfte hvordan informantene ser på dette arbeidet, hvilke 
dilemmaer som ligger der og hvilke strategier de har til rådighet.  

Alle mine informanter har oppgaver som medførte et slikt ansvar. Rutinene og 
strategiene varierer mellom klinikkene og er i stor grad opp til de kontoransatte. Felles 
for alle er at e-post er blitt et sentralt redskap for påminning til klinikerne og har gjort 
slike påminninger lettere. De kan sende e-post til alle, uten alltid å måtte bruke tid på 
møter eller løpe etter enkeltpersoner. På den måten blir ikke enkeltpersoner ”hengt ut” 
men en kan håpe at de det gjelder tar det til seg. Det sendes også e-post i varierende 
omfang direkte til dem det gjelder. Flere sier imidlertid at de drev med mer individuell 
oppfølging tidligere. 

Felles for informantene var at de i stor grad definerte oppfølgingen og påminningen 
som hjelp til klinikerne. Tanken er at behandlerne har så mye å gjøre at det er lett å 
glemme de mer formelle tingene, og da er det en hjelp å bli minnet på det en skulle ha 
gjort og som uansett må gjøres. Flere av informantene sier også at de stort sett 
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oppfatter klinikerne som positive til slike påpekninger. Frustrasjonen over alle 
påleggene som de også forteller om, ser i liten grad ut til å bli tatt ut i forhold til 
kontoransatte. 

Jeg var i intervjuene opptatt av hva som skjer i samhandlingen mellom klinikere og 
kontoransatte når generelle påminninger ikke blir fulgt opp, særlig i forhold til ytre 
pålegg uten umiddelbar klinisk mening. Informantene understreket stort sett at dette 
gikk greit; jeg oppfatter det slik at de utviste stor lojalitet til sine kolleger og sin 
klinikk. Flere sa at klinikerne var blitt veldig ”flinke”, f.eks. til å skrive epikriser eller 
registrere tiltak. Solbrække refererer samme begrepsbruk fra sitt materiale. Hun 
reflekterer over at uttrykket gir assosiasjoner til ”situasjoner hvor noen følger ordre, 
mer fordi de har blitt fortalt hva de skal gjøre enn at de har noen dypere forståelse av 
hvordan noe faktisk henger sammen” (Solbrække 199, s. 65). I vårt tilfelle er det mulig 
å tenke at en del av de formelle kravene oppfattes som noe ytre i forhold til det kliniske 
arbeidet. Min erfaring er at begrepet flink brukes av både kontoransatte og klinikere i 
forhold til disse oppgavene. Det ser ut til at en slik forståelse av klinikerne som ”flinke” 
også henger sammen med, og bidrar til, at deler av kontoransattes oppgave 
konstrueres som en slags oppdragergjerning. Dette understrekes av at flere 
informanter bruker begrepet ”streng” når de snakker om hvordan de håndhever 
rutiner. En slik enveis oppdragelsesforståelse kan stå i veien for å se kvalitetssikring 
som et reelt samarbeid om felles oppgaver.  

På denne bakgrunn ble jeg opptatt av om denne delen av kvalitetssikringsarbeidet er 
organisert på en slik måte at det omformes fra et systemansvar for klinikken til et 
individuelt påminningsarbeid for den enkelte kontoransatte overfor den enkelte 
behandler. Dette ga et nytt perspektiv på informantenes svar.  

Det var tydelig i alle intervjuene at det var ubehag forbundet med videre oppfølging av 
arbeid og registreringer som ikke blir gjort. I intervjuene bruker både enkelte 
informanter, og noen ganger jeg selv, begrepet masearbeidet om oppfølgingsarbeidet. 
Dette assosierer, på liknende måte som begrepene flink og streng, til anstrengelser for 
å få noen til å gjøre noe de ikke selv egentlig vil, men som må gjøres ut fra etablerte 
regler. Jeg ser masing som et kvinnelig kjønnet begrep; det er kvinner som står i fare 
for å bli masekjerringer. Jeg kjenner ikke noe tilsvarende begrep for menn som maser. 
Informanten i åpningssitatet i dette avsnittet oppfatter det nettopp som nødvendig å 
avgrense seg fra å være en morsk kjerring. En kan tenke seg at det står mye på spill for 
kontoransatte, siden de i stor grad får sin anerkjennelse gjennom hvordan de framstår 
som personer. Å bli oppfattet som masekjerring kan undergrave hele deres posisjon. 
Når både informanter og jeg selv likevel bruker begrepet masing, reflekterer det 
ubehaget og at arbeidsoppgaven er utformet slik at den kan gjøre kontoransatte til 
noen som maser. Samtidig bidrar denne måten å snakke på til å videreføre en 
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forståelse av oppfølgingsarbeidet som et individuelt ansvar for den enkelte kontor-
ansatte. Dette har vært et dilemma i beskrivelsen av dette arbeidet.  

Felles for informantene var at de i stor grad selv hadde utformet sine strategier i 
oppfølgingsarbeidet. Det er hele tiden mange ting som skal følges opp. En av 
informantene sier det slik:  

Det er noe med å vite hvilke slag man skal ta. Så ja, nå er det en individuell 
plan som står i hodet på meg, så da tar jeg det en liten stund, og så går vi 
over på å gi diagnoser, og så tar jeg neste runde på noe annet. 

Strategiene varierte også fra personlig oppfølging, med bruk av ulike former for 
taktikk, til i større grad å overlate problemene til leder. En av informantene uttrykte 
sine strategier slik: 

Det er veldig personavhengig, noen vet jeg at jeg må gi mer oppfølging enn 
andre. Noen må jeg være med på kontoret å si at, ja, men dette her gjør du 
bra, og dette går bra, og du trykker sånn og sånn, og jeg kan vise deg neste 
gang òg. For det er noen som ikke er så gode i data. Men også for å få folk til 
å sette diagnoser, eller sette datoer eller hva det nå er, så er det jo også 
selvfølgelig noen jeg må lokke lite grann: ”ja, men hvis du gjør det vet du, så 
kommer vi til å bli så gode”, og da liksom, ”å ja”. Og så er det noen jeg nesten 
må true lite grann, si at hvis du ikke gjør det, da vil det synes på deg, på en 
måte, eller ikke fullt så ille da. Men det er veldig personavhengig. Og noen 
tar ikke kontakt med meg i det hele tatt og bare ignorerer meg. 

Dette sitatet viser aktiv bruk av ulike strategier som er tilpasset de enkelte 
saksbehandlerne og relasjonen til dem. Det ser videre ut til at oppgaven er enklest 
dersom den kan konstrueres slik at det er klinikeren som ber om hjelp. Dette bekreftes 
av andre informanter. Følgende er et svar på spørsmål om hva saksbehandlerne sier 
når de blir minnet om ting de må gjøre: 

Veldig ofte kommer de selv og spør, skal jeg fylle inn der, skal jeg gjøre det 
sånn eller sånn. Og da er det mer opplæring, og da er det så mye lettere å si 
at det er der du skal fylle inn, det er der sånn og sånn. Og da forsvinner de så 
fornøyd. Så som regel så er det den veien der, og det spørs jo akkurat hvor 
travelt vi vet at de har det og også vi selv. For det er ikke akkurat like 
hensiktsmessig å springe etter dem og si at ”hallo, du må føre inn et tall der”, 
da gjør du det heller selv når du ser det. 

Det nest siste sitatet viser noe av problemene ved å skulle følge opp fra en posisjon 
uten makt. Det blir nødvendig å vinne fram med ulike varianter av overtalelse, og 
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behandlerne kan velge å ignorere oppfølgingen. Slik ignorering kan forstås på ulike 
måter, ofte blir det unnskyldt med stort klinisk arbeidspress. Samtidig kan dette være 
den eneste måten klinikerne kan verge seg mot alle, eller noen av, påleggene. En slik 
strategi fra klinikernes side kan imidlertid føre til dilemmaer for kontoransatte i 
forhold til hva de da skal gjøre videre. 

Både i intervjuene og gjennom personlig kommunikasjon med andre kontoransatte 
har det kommet fram enkelteksempler på at kontoransatte har blitt avvist når de har 
skullet følge opp mangler. Dette er sjeldent, men muligheten for avvisning illustrerer 
at kontoransatte her har ansvar for en oppgave som de ikke har makt til å drive 
gjennom om de møter motstand. Alternativet er rapportering til leder, det skal jeg 
komme tilbake til. 

Mangel på formell myndighet kan kompenseres ved legitimitet og personlig autoritet. 
Informanten i sitatet som åpner avsnittet, oppfatter at hun har legitimitet i sin rolle 
som den som passer på at ting blir gjort. Dette er noe hun har etablert opp over tid og 
som andre også må bygge opp. 

Jeg har nok noen ganger noen (sekretærer) som sier: kan ikke du gjøre det 
da, kan ikke du si det. For da har de spurt noen ganger, og så tør de ikke å 
kreve liksom. De spør uten å si at du skal, det mangler, det må du bare gjøre, 
og da kan jeg gjøre det. Det koster meg ingenting altså, for du behøver ikke å 
være ufin fordi om du krever en ting liksom. Sånn at jeg syns det er greit, og 
det tror jeg handler om at jeg har blitt så gammel som jeg har blitt, og vært 
her så lenge, så jeg føler at jeg kan det som er kontorseksjonen sin jobb her 
da. Altså at jeg er trygg på meg selv på det, det tror jeg. Men de andre 
kommer seg, det merker jeg… 

Mange kontoransatte ser ut til over tid å opparbeide seg en stor personlig autoritet i 
forhold til den enkelte kliniker og utvikle nære personlige relasjoner. Dette kan bl.a. 
komme til uttrykk i at behandlerne kommer med unnskyldninger og forklaringer på at 
ting ikke er gjort. Det kan også i noen tilfelle bli slik at klinikerne gjør det som mangler 
for de kontoransattes skyld, for ikke å skaffe dem mer jobb. Da blir det behandlerne 
som hjelper de kontoransatte som egentlig skulle hjelpe dem.  

Det ser ut til at uklarhet i hvor langt kontoransattes ansvar strekker seg også kan bidra 
til ubehaget. 

Ja, det er til tider litt slitsomt. Og man føler av og til at man ikke gjør god 
nok jobb selv i forhold til at vi ikke er den beste i klassen. Når vi ser andre 
Bup-er som vi sammenligner oss veldig mye med, så er de så mye bedre enn 
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oss av og til, føler vi. Og da tenker jeg: er det min oppgave å påminne om at 
vi skal det, for at vi skal bli like flinke som dem. Dette tar jeg som regel opp 
med enhetslederen min og sier at jeg føler at jeg får det ikke til, og jeg føler at 
det er et press som jeg ikke greier. Da får jeg alltid god støtte, så sier hun at 
dette får jeg til og er god på, og at folk setter pris på at de får påminnelser. 
Og det sier også behandlerne òg. At det er fint du passer på oss, sier de. 

Her illustreres et dilemma som ser ut til å være innebygd i arbeidsoppgavene. 
Kontoransatte har ansvar for å ta ut riktige tall til ulike instanser utenfor 
poliklinikken. Disse brukes bl.a. til kontroll av virksomheten, med konsekvenser både 
for økonomi og omdømme. Teknisk riktige tall er viktig nok, men det ligger et press 
for at tallene også skal være ”best mulig”, dvs. på en mest mulig positiv måte avspeile 
virksomheten i klinikken. Formelt er det sistnevnte ikke kontoransattes ansvar. Så 
lenge det er kontoransatte som står for opplæringen i hvordan tallene skal føres og 
påminningene om at det må gjøres, er det imidlertid vanskelig ikke å føle ansvar for at 
resultatene er riktige i forhold til virksomheten, ikke bare teknisk korrekt. Det er lett å 
tenke at et svakt resultat skyldes for dårlig opplæring og for lite oppfølging, når de vet 
at kvaliteten på tallene på noen områder kan være direkte proporsjonal med egen 
innsats. 

Problemet med uklart ansvar kommer også fram av følgende sitat: 

Jeg syns det som er det vanskeligste med det, er at det er litt lite definert hva 
som egentlig er mitt ansvar og mine oppgaver. Og i og med at avdelings-
lederen har så liten peiling på Bupdata, så er det klart at det er et dilemma. 
Jeg ser jo at det er ting som burde vært gjort som vi ikke får gjort på grunn 
av det, og som jeg kunne hatt ansvaret for. Men jeg vil ikke ta mer ansvar 
enn jeg blir bedt om å gjøre. Da kan jeg gjøre det, men det får være hans 
ansvar å følge det opp, mener jeg, helt til han spør om jeg kan gjøre det. Han 
får heller få den rapporten fra SINTEF om at her er alle epikrisetidsfrister 
gått ut, så blir han nødt til å gjøre noe med det. 

Her skisseres en alternativ strategi til å selv å ordne opp med tallene, en strategi som 
innebærer å gjøre problemene til en sak for lederen og dermed synliggjøre det som et 
kollektivt problem for klinikken. Flere av informantene forteller at de kommer til en 
grense der oppfølgingen legges over til leder, f.eks. i form av ulike former for lister 
over status med hensyn til ulike former for registreringer. Én har valgt å definere hele 
oppfølgingsoppgaven som en lederoppgave: 

Til å begynne med så tok jeg sikkert mer ansvar for det enn jeg gjør i dag. 
Men jeg kjente at jeg ble sliten av det, jeg fant ut at det var ikke min jobb. Så 
jeg har latt mer og mer gå over til avdelingsleder av det som jeg mener er 
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hennes jobb, for det her med å mase, det sliter, og jeg ble veldig sliten. Jeg 
følte meg liksom sånn, å, kommer nå hun igjen, hva er det hun skal mase om 
nå. Så jeg har sagt at det som skal tas opp på møter, det får hun som leder 
gjøre, jeg kan informere om det, men hun får ta det opp med behandlerne. 
For jeg mener det må være hennes jobb. Og jeg har ikke så mye påminning 
og masing lenger nå som før. Jeg kan sende mail på ting som påminning, 
men jeg går ikke og maser på hver enkelt.  

Andre prøver atskillig mer før de gir seg, men blir de ignorert, er det ikke annet de kan 
gjøre. 

Dette er likevel ikke helt enkelt. Følgende er svar på et spørsmål om jobben innebærer 
kontroll av klinikerne: 

Nei, ikke i min jobb. Nei, jeg kan ikke tenke meg å drive og kontrollere og 
påpeke og si at ”det har du ikke gjort” og sånt noe. Ikke gå høyere og si at den 
eller den har ikke gjort ditt eller datt. Sånt ligger ikke for meg… 

På spørsmål om dilemmaer rundt dette: 

Ja, hvis jeg er nødt til å si fra på høyere hold for å si det sånn. Da gjør jeg det 
heller selv eller prøver å gjøre det i hvertfall. Eller sier fra til vedkommende 
om at ”nå får du kontroll på det eller det, så vil du være snill å gjøre det.” Har 
ikke lyst til å være den som går og kontrollerer og påpeker at det eller det 
skal gjøres. Det er ikke meg. 

Posisjonen som den som ser hva som foregår, innebærer et ansvar for å si fra når noe 
er galt, men grensen for dette og hvordan det gjøres må utformes av den enkelte 
kontoransatte. De fleste har sperrer mot å eksponere andres svakheter eller gjøre noe 
som kan virke som en klage på andres arbeid. Da kan det oppleves som bedre å ta det 
opp med den enkelte og gi dem en sjanse til å komme à jour. Som én sier, det er stort 
sett ikke vond vilje som gjør at behandlerne ikke følger opp, men de har så mye å gjøre.  

Informantenes svar peker i retning av at oppfølgingen og kvalitetssikringen av tall og 
registreringer i stor grad er satt bort til kontoransatte og gjort til deres individuelle 
ansvar, med stor frihet i valg av strategi. 

På ett område har informantene ingen direkte oppfølgingsoppgaver, flere av dem tar 
nå ut månedlig tall fra BUP-data om den enkelte medarbeiders ”produktivitet”, dvs. 
antall tiltak. Disse tallene legges rett til leder. Det er imidlertid mulig å tenke seg at det 
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kan være dilemmaer knyttet til å sitte med slik kunnskap om medarbeiderne og at det 
kan bidra til å forsterke tilknytningen til styringslogikken.  

 

Strategisk dilemma 

Jeg har tidligere påpekt at kontoransatte i mye av oppfølgingsarbeidet står mellom 
barken og veden, mellom rapportkrav og den kliniske virksomheten. Ansvaret for 
tallene fører til at kontoransatte må stille krav til behandlerne. Samtidig har disse et 
stort klinisk press, noe som kan gjøre det vanskelig for kontoransatte å bry dem med 
all registreringen. Styringslogikken kolliderer med driftslogikken. I en diskusjon om 
etikk på min egen arbeidsplass ble spørsmålet om hvor mye kontoransatte skal presse 
på tatt opp som et eksempel på et etisk dilemma i arbeidet. Eksemplet illustrerer også 
hvordan kontroll og styring skyves nedover i systemet. Forfatterne av boken ”Maktens 
samvittighet” (Vike et al. 2002) tar nettopp opp hvordan styringsdilemmaer i velferds-
staten skyves nedover i helsetjenesten og setter seg i kroppen til kvinnene som jobber 
direkte i forhold til pasientene. 

De ulike strategiene som informantene synliggjør avspeiler dette dilemmaet, og de har 
både styrker og svakheter. Tett oppfølging fra sekretærsiden kan gi riktigst mulig tall 
for klinikken, særlig om dette skjer i samspill med leder og klinikken som helhet. Det 
kan også gi sekretæren bedre kompetanse på oversetting/tolkning og god kunnskap 
om hvordan registreringene fungerer: hva og hvordan registreres, hvilke problemer 
innebærer registreringen, hvilke unntak skaper problemer etc. Dette gir større 
mulighet til å ”skjønne tallene” som jeg har vært inne på i et tidligere kapittel. Slik 
kunnskap kan også legge grunnlag for bedre rammer og rutiner og gi større mulighet 
til å skjerme klinikerne. Det kan videre bidra til å utvide både kompetanse og arbeids-
område for kontoransatte. 

Tett oppfølging kan samtidig innebære et dilemma, særlig om det gjøres til spørsmål 
om den enkeltes flinkhet. Det kan bidra til å forsterke effektiviteten av kontrollen og 
standardiseringen som ligger i rapportkravene, og gjøre kontoransatte til forvaltere av 
kontrollsystemet og styringslogikken. Det blir vanskeligere for den enkelte kliniker å 
komme unna og skjerme seg. Nøye oppfølging (jeg vil bevisst ikke bruke uttrykket 
”mas”) kan også skape problemer for relasjonene til klinikerne, kontoransatte kan få 
en rolle som gjør at folk får dårlig samvittighet når de ser dem.  

Strategien med å overlate den konkrete oppfølgingen til leder kan bidra til at leder tar 
større ansvar for hvor langt rapportkravene o.l. skal følges. På den annen side sitter 
leder ofte ikke med samme oversikt og kompetanse når det gjelder Bupdata, og med 
liten kapasitet til oppfølging på grunn av store - og vel viktigere - faglige og 
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administrative oppgaver. Dette kan føre til ”dårligere” tall og dermed i neste runde til 
mer press på klinikken. En slik strategi vil kunne innebære mindre avlastning både av 
leder og klinikere, noe som kan føre til at mer av deres tid vil måtte brukes på å 
tilfredsstille rapportkrav. For kontoransatte kan en slik avgrensning av ansvar og 
oppgaver også begrense kompetanse og kjennskap til virksomheten og til aktuelle 
diskusjoner. Samtidig vil kontoransatte i større grad kunne unngå å havne i rollen som 
forvalter av standardisering og kontrollsystemer. I forhold til klinikerne vil det på 
denne måten være mer mulig å rendyrke en hjelperolle. 

Undersøkelse av kontoransattes rolle i denne formen for kvalitetssikring viser seg ikke 
bare å kunne si oss noe om denne yrkesgruppen, det gjør det også mulig å få øye på et 
strategisk spørsmål for poliklinikkene. Er det slik at de formelle kravene til 
registreringer er så nært knyttet sammen med det kliniske arbeidet at det 
nødvendigvis må følges opp av klinikerne selv? I så fall kan en tenke seg at dette etter 
en overgangsperiode vil oppfattes som en naturlig del av deres arbeid. Eller er det slik 
at mange av disse kravene er knyttet til styring og kontroll og følger en annen logikk 
enn behandlingsarbeidet, slik at det derfor alltid vil være noe ytre de må huske på? I så 
fall kan en tenke seg at det er fornuftig at deler av dette arbeidet gjøres i samarbeid 
med kontoransatte som har høy kompetanse når det gjelder lovverk og registreringer. 
En kan tenke seg at dette i beste fall kan bidra til å skjerme det kliniske rommet. 
Ekland diskuterer hvordan de nye styringslogikkene i sum øver et forsterket trykk mot 
det kliniske systemet, og han peker på at ”grensene mellom det kliniske systemet og 
omgjevnaden har blitt svekt, og dei andre logikkane trenger seg inn i dette systemet” 
(Ekland 2004 s. 60). 

Det er rimelig å tenke at det er et ledelsesansvar å ta stilling til en policy når det gjelder 
hvor langt både klinikere og kontoransatte skal gå i å følge ytre pålegg og krav, bl.a. 
hvor mye krefter som skal brukes på oppfølgingen og til hva som er ”godt nok”. 
Kontoransattes dilemmaer må heves til organisasjonsnivå og samhandlingen rundt 
registreringene i Bupdata og oppfølging av vedtatte rutiner må gjøres til gjenstand for 
dialog mellom kontoransatte og klinikere, med sikte på å finne løsninger og systemer 
det er mulig å leve med for alle parter. I et slikt samarbeid vil det være nødvendig å ta 
opp til diskusjon og refleksjon hvordan kontrollen utenfra formidles og forsterkes 
gjennom oppfølgingsarbeidet, hvordan dette oppleves fra begge sider, og hvilke 
konsekvenser det kan ha for pasientarbeidet. En kan også tenke seg at det kan være 
mulig å arbeide fram alternative måter å beskrive virksomheten på. 
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Oppsummering – noen utviklingsmuligheter 

Jeg har i dette kapitlet vist at arbeidsdelingen mellom kontoransatte og klinikere både 
har felles trekk på tvers av poliklinikkene og varierer ut fra historiske og 
organisatoriske forhold på den enkelte klinikk. Arbeidsdelingen utformes i stor grad i 
samspill mellom kontoransatte, klinikere og ledere; arbeidsmåter som fungerer ett 
sted er ikke nødvendigvis egnet på andre klinikker. Jeg har trukket fram variasjoner 
mellom klinikkene som kan gi ideer til områder der kontoransattes kompetanse i 
større grad kan anvendes. 

 

Jeg vil her trekke fram tre større områder som peker seg ut til videre diskusjon: 

 Det første er mulighetene for økt samarbeid mellom kontoransatte og 
klinikere om organisering av utrednings- og oppfølgingsarbeid, 
koordinering og innkalling til timer, bestilling av møterom, transport, tolk 
etc. Erfaringene fra Egersund viser at det å gi sekretærene en mer sentral 
rolle kan bidra til å korte ned utredningstiden for pasientene, uten at det 
fører til økt press på klinikerne. Et samarbeid om organisering og 
oppfølging vil kreve nær kontakt mellom kontoransatt og kliniker, og 
sekretærens rolle vil kunne utvikle seg over tid gjennom økt kompetanse, 
etablering av personlig tillit og gode samarbeidsrelasjoner. Dette vil kreve 
en organisering som gjør det mulig å etablere nettopp slike tette 
samarbeidsforhold. Jeg vil komme tilbake til dette i neste kapittel som tar 
opp kontoransattes deltakelse i kliniske team. 

 

 Det andre er hvordan kontoransatte og klinikere kan samarbeide i forhold 
til oppfølging av ulike formelle krav og registreringer, som individuell plan, 
epikrisetid og diagnose, slik at kontoransattes kompetanse når det gjelder 
Bupdata, rammer og systemer kan utnyttes best mulig. Utviklingen med 
standardisering gjennom formelle pålegg utenfra vil trolig fortsette. Det 
reiser både prinsipielle og praktiske spørsmål omkring hvordan dette skal 
håndteres i klinikkene. Den kvantitative rapporteringen representerer en 
styringslogikk som kan komme i motsetning til det som oppfattes som 
viktige spørsmål i det daglige pasientarbeidet. Mange kontoransatte blir i 
dag sittende å forvalte dette dilemmaet, og bruker en god del tid og krefter 
på individuell oppfølging og gjentatte påminninger. Det ser ut til å være et 
tydelig behov for å løfte dilemmaet til et spørsmål for klinikken som helhet. 
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En alternativ strategi for kontoransatte kan være å systematisere sine 
erfaringer med hvilke problemer klinikerne sliter med, og bruke dem til å 
løfte fram områder som klinikken må ta tak i. Slik kan kontoransatte bidra 
til å flytte fokus fra individuelle problemer til systemnivå, og legge 
grunnlag for samarbeid og dialog omkring løsninger på organisasjonsnivå. 

 

 Det tredje området er samarbeid mellom kontoransatte og klinikere i lokalt 
utviklingsarbeid, slik at sekretærenes Bupdatakompetanse kan gjøre det 
mulig å få fram nødvendig og interessant tallmateriale om barn og unge 
som kommer til BUP. 

Jeg har i dette kapitlet også vist hvordan kontoransatte definerer store deler av sitt 
arbeid som hjelp til klinikerne, at de er der ”for dem”, og at dette reiser dilemmaer 
knyttet til gjensidighet og anerkjennelse. Jeg har i min framstilling derfor bevisst lagt 
vekt på å skrive om oppgavene som samarbeid mellom kontoransatte og behandlere, 
framfor å skrive om dem som kontoransattes hjelp til klinikere. Jeg har gjort dette for 
å prøve ut om det går an å skrive og snakke fram en alternativ forståelse av forholdet 
mellom kontoransatte og klinikere. Dette innebærer å se forholdet som et samarbeid 
mellom ulike faggrupper med ulik kompetanse, i forhold til å gi et best mulig tilbud til 
barn, unge og deres familier. En slik forståelse plasserer kontoransatte som en del av 
det tverrfaglige samarbeidet i BUP. 
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Kapittel 7.  

Deltakelse i team – ”et dobbelt vi” 

 

 

Når jeg tar initiativ til (rutiner), så er jo det med utgangspunkt i at jeg får 
lov til å være med på en del informasjon og får lov til å ha en del innblikk i 
ting. Det er jo det viktigste poenget for oss merkantile da, å være med på 
møter, delta, og kunne ha sjanse til å forstå hva som foregår. Hvis vi ikke får 
lov til det, så kan vi ikke være en del av en poliklinikk heller, da blir det 
skrivestue, og det, det syns jeg er bortkastet tid for oss merkantile i barne- og 
ungdomspsykiatrien. Det er viktig at vi får lov å være med på møter, og være 
med å se hva som skjer ute.” 

 

I dette kapitlet vil jeg se på hvordan arbeidsdelingen mellom kontoransatte og 
klinikere kan utformes i klinikkene gjennom at sekretærene deltar i kliniske team. Det 
er ulik praksis i klinikkene, og jeg vil se nærmere på hva informantene sier om denne 
måten å organisere virksomheten på. Jeg vil også knytte deltakelse i team sammen 
med kontoransattes muligheter til å skaffe seg kjennskap til den kliniske 
virksomheten, slik det er behandlet i tidligere kapitler. Jeg vil gå fra de mer benevnte 
og synlige oppgavene sekretærene har i teamene til å se på de mer usynlige sidene ved 
en slik organisering – og på de underforståtte grensene mellom behandlere og 
sekretærer. 

Kontoransatte har viktige oppgaver i pasientadministrasjon. Det er vanlig at 
sekretærene deltar i inntaksteam/på inntaksmøter; bare én klinikk i mitt utvalg hadde 
ikke kontoransatte med der. De kan legge til rette for møtene, registrere opplysninger 
og vedtak, sende ut standardbrev og timeinnkallinger, innhente tilleggsopplysninger 
o.a. Omfanget av oppgavene varierer mellom klinikkene. Noen steder har sekretærene 
også ansvar for å følge opp vedtak i forhold til klinikerne. Økte formelle krav til 
prosedyrer har bidratt til at sekretærene har fått en viktigere plass, og informantene 
som deltar i inntaksmøter oppfatter oppgavene som meningsfulle. Inntakssekretæren 
har ofte et nært samarbeid med inntaksleder, og kan også i enkelte tilfelle bli brukt 
som diskusjonspartner. 
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Når det gjelder deltakelse i andre former for kliniske team, er derimot både praksis og 
meningene delte. Sekretærenes rolle i forhold til teamene pekte seg tidlig ut som et 
tema det var interessant å gå nærmere inn på, og jeg la derfor vekt på å utforske dette 
både i de videre intervjuene og i tilbakemeldingsmøtet med informantene. Den store 
variasjonen mellom klinikkene har gitt et allsidig materiale. 

Tre klinikker i min undersøkelse hadde sekretærer med i teammøtene, ett av disse 
stedene var hele klinikken ett team. Tre klinikker hadde ikke lenger sekretærene med, 
men hadde hatt det tidligere; to av informantene hadde derfor egen erfaring med 
begge deler. Én klinikk praktiserte verken deltakelse i inntak eller øvrige team. 
Informantene hadde ulike syn, dette fulgte i stor grad praksis på egen klinikk. Bare én 
informant markerte tydelig uenighet med avgjørelsen om at sekretærene på hennes 
klinikk ikke skulle delta i teamene. 

 

Arbeidsoppgavene for teamsekretærer 

Informantene understreker først og fremst at deltakelse i team gjør det mulig å være 
mer til hjelp med å lette hverdagen for klinikerne, både i forhold til brev og journaler 
og også når det gjelder oppfølging av vedtak og registreringer i Bupdata. Team-
sekretærene kan ha omfattende oppgaver, flere av dem direkte knyttet til at de deltar i 
møtene: 

…(etter inntaksmøtet) så har de med seg alle journalene som er på venteliste, 
i tillegg til de nye som har kommet, og alle vedtak som er gjort i inntaksteam, 
inn i teammøtet som er etterpå, hvor alle i teamet er tilstede og hvor sakene 
blir fordelt og tatt av ventelista. Og så når de kommer tilbake derfra, så er 
det å ajourføre Bupdataen og skrive vedtakene, sende ut brev, og lage papir 
journalen og få den inn i arkiv. Også har de oppfølging, de går igjennom 
ventelistene og ser hvem som fortsatt står på venteliste og har fått 
saksansvarlig, men ikke fått noe tilbud, og hvor det nå er rett før fristen går 
ut for vurderingen, og hvem som har stått så lenge og ventet at det snart 
kanskje blir brudd på behandlingsfristen også. Og så har de en oppfølging av 
alle etter at behandlingen er igangsatt, at behandlingsplanen skal være klar 
og skrevet opp, vi har en mal for det, som sendes ut til den det måtte gjelde. 
Og så er det spørsmål om hvem som trenger individuell plan, etter hvert er 
det de som følger opp om det er vurdert om pasienten skal eller ikke skal ha 
det, sånn at det blir registrert. 
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I mitt materiale ser det ut til at sekretærene som er knyttet til team, har mer 
omfattende oppgaver i forhold til pasientadministrasjon og kliniske rutiner enn de 
som ikke er det. Én klinikk har en teamsekretær som ikke deltar i møtene; dette ser ut 
til å kunne begrense hennes oppgaver og kreve et eget arbeid for å skaffe seg 
tilstrekkelig informasjon.   

Informantene legger vekt på at de gjennom deltakelse i team i større grad kan tilpasse 
rutinene til de enkelte klinikerne og få ting til å gli lettere. Sekretærene kan selv se 
hvor i arbeidet det er behov for deres kompetanse og ta egne initiativ. Over tid kan det 
opparbeides en tillit i samarbeidet med teamlederen og teamet som gjør det mulig 
med en mer fleksibel arbeidsdeling der sekretærene kan få større ansvar.  

En mer fleksibel arbeidsdeling kommer også til uttrykk i forhold til pasientene. Flere 
framhever at deltakelsen i teamet gjør at de i større grad kan svare på henvendelser fra 
pasientene angående prosedyrer og ventetider og dermed avlaste klinikerne. 
Betydningen av utviklingen av tette samarbeidsrelasjoner for utformingen av arbeids-
delingen var jeg inne på i forrige kapittel. 

Informantene legger vekt på at deltakelse i team gjør det mulig både å få og gi 
informasjon i møtene, her belyst av én som ikke lenger deltar i team. 

Jeg synes jeg fikk mer informasjon før, jeg synes jeg visste litt mer, og jeg 
kunne informere litt mer. Nå har vi ikke det forumet lenger, så jeg kjenner jo 
at jeg har trukket meg litt mer tilbake i forhold til ting som jeg før kunne ta 
opp, både når det gjelder i Bupdata og informasjon om oss, og jeg kunne 
spørre dem òg. Nå er det ikke rom for det lenger. Så akkurat den biten kan 
jeg si at jeg savner litt.  

Sekretæren får i teamet mulighet til å svare på spørsmål om prosedyrer som er uklare, 
slik at alle i teamet får et felles svar, både om hvordan og hvorfor ting skal gjøres. 
Dette kan også handle om større mulighet for dialog om måter å gjøre ting på. Én av 
informantene legger vekt på at det fungerer bedre å ta opp oppfølging av ulike former 
for registrering i teammøtet: 

At det blir gjort i team tror jeg er veldig lurt og sunt på en måte, for da kan 
sekretærene komme å spørre ”mangler det en behandlingsplan der”, og si det 
høyt i et forum hvor det faktisk hører hjemme, og det tror jeg er litt mer 
forpliktende for den andre enn at de skulle få en mail med et mas på, behøver 
ikke å forholde meg til det i dag kanskje.  

Det pekes også på at registreringer og pålagte rutiner i teamet lettere kan følges opp på 
en måte som ikke bare føles som kontroll, men også hjelp. En kan forstå dette som at 
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deltakelse i team kan gi sekretæren en legitim posisjon å drive oppfølgings og 
påminningsarbeid fra, der de også er i dialog med klinikerne. Dilemmaet mellom 
kontroll og hjelp kan oppleves som mindre fordi oppfølgingen inngår i en helhetlig 
sammenheng; kvalitetssikringen er til en viss grad hevet til organisasjonsnivå. 
Påminning om f.eks. individuell plan og diagnosesetting kan knyttes direkte til 
diskusjonen om pasienten og blir ikke i like stor grad noe utenfor og utenfra. 
Deltakelse i team kan også gi sekretæren et bedre utgangspunkt for å drive 
oversettings- og tolkingsarbeid mellom Bupdatafeltene og praksis.  

 

Kjennskap til virksomheten 

En av informantene sier følgende om konsekvensene av at sekretærene ikke lenger 
deltar i teamene på hennes klinikk: 

… de får ikke det store helhetsbildet, en del de går glipp av som de kunne 
brukt i jobben sin.  

En annen trekker fram sin egen erfaring fra den gangen hun deltok: 

… jeg ble bedre kjent med klinikerne, visste litt mer.   

På den andre siden sier informanten fra klinikken som ikke praktiserer noen form for 
deltakelse i kliniske team det slik: 

… jeg tenkte da jeg begynte her at det kunne vært ålreit å være med på 
kliniske møter. Men så tenkte jeg, hvorfor skal jeg det? Jo fordi jeg er 
nysgjerrig på sakene. Mest på hvordan de tenker og hvordan de arbeider, 
men jeg tenker det ikke har så veldig mye med vår arbeidssituasjon å gjøre 
egentlig. 

Spørsmålet som springer ut av disse sitatene er om kjennskapen til og fortroligheten 
med hvordan klinikerne arbeider har noen betydning for sekretærenes arbeid. 
Utsagnene bekrefter at det er vanskelig å sette ord på hva denne kunnskapen går ut på 
og hva de faktisk har bruk for. Jeg har i kapittel 4 vist at kjennskap til det kliniske 
arbeidet er viktig og nødvendig for kontoransatte i mange av funksjonene de har, men 
at denne kompetansen er ubenevnt, usynlig og ikke anerkjent. Deltakelse i team ser ut 
til å kunne være en måte å organisere på som kombinerer effektiv bruk av 
sekretærenes kompetanse med å gi dem mulighet for å tilegne seg både kunnskaper 
om og fortrolighet med den kliniske virksomheten. 
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Identitet – et dobbelt vi2 

En av informantene sier at hun følte større tilhørighet til sin avdeling da hun deltok i 
teammøtene. Dette peker på at deltakelse ikke bare handler om informasjon og 
arbeidsoppgaver. I tråd med det som tidligere i rapporten er sagt om læring i praksis, 
kan en tenke seg at deltakelsen i arbeidet i teamet ikke bare fører til læring av fakta, 
ferdigheter og fortrolighetskunnskap, men også bidrar til å utvikle en identitet som 
teamsekretær.  

Jeg har tidligere vist til Rantalaihos (1990) analyse av at kontoryrket i liten grad 
framstår som egen profesjon fordi det i stor grad utformes innenfor det feltet arbeidet 
foregår i og har sine mål knyttet til det. Det er derfor rimelig å tenke at kontoransatte i 
BUP trenger å utforme en yrkesidentitet som er knyttet til det særegne arbeidet som 
kontoransatt i dette feltet, med både en tilknytning til pasientvirksomheten og 
bevissthet om kompetansen som kontoransatt. Identiteten som teamsekretær kan 
være et bidrag til en slik prosess. Uttrykket ”et dobbelt vi” kan brukes som en 
beskrivelse av sekretærenes tilhørighet i poliklinikken; de har både sin tilhørighet i 
kontorgruppen og i det kliniske teamet.  

 

Et dilemma 

En sentral innvending mot deltakelse i teamene handler om tid. Det andre sitatet i 
avsnittet om arbeidsoppgavene for teamsekretærer fortsetter slik: 

Så akkurat den biten kan jeg si at jeg savner litt. Samtidig kjenner jeg jo på 
at de bruker mye tid på møter, kanskje vi satt og hørte på ting som ikke var 
så interessant, men så er det jo både fordeler og ulemper. 

I en annen klinikk er behovet for sekretærene i ekspedisjonen vurdert som viktigere 
enn deltakelse i team. Også der sekretærene deltar i team, kan tidsbruken være et 
dilemma; kontoransatte har travle dager. Dilemmaet forsterkes ved at sekretærene i 
mitt materiale bare har konkrete arbeidsoppgaver knyttet til de pasientadministrative 
delene av møtene. Det er tydelig vanskeligere å begrunne deltakelsen i møtene under 
ulike former for saksdrøfting i teamet. En klinikk organiserer det slik at teammøtene 
starter med en pasientadministrativ del der sekretærene deltar, deretter går de ut av 

                                                             

2 Begrepet er lånt fra avdelingssjef Torgeir Lømo, NWI. 
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møtet og tar oppfølgingsarbeidet. Denne praksisen førte til en engasjert diskusjon i 
tilbakemeldingsmøtet. 

… jeg tenker det at selv om ikke teamlederne ser noe behov for at sekretæren 
er der, så vil den sekretæren uansett få med seg ting som er nyttige, jeg holdt 
på si en eller annen gang.  Plutselig kan det komme frem, det som en har 
klart å snappe opp da, eller få med seg på møtet. At en får bruk for det, det er 
jeg overbevist om. Selv om kanskje teamlederne aldri kanskje vil merke 
konkret at det har vært nødvendig en gang, så tror jeg de vil få informasjon 
som er kjempeviktig. 

Her oppfatter jeg at det er kjennskap og fortrolighet som framheves, selv om det er 
vanskelig å sette ord på. Dette støtter opp under det som tidligere er sagt om 
kjennskapen til det kliniske arbeidet som taus kunnskap også for kontoransatte selv. 
Et annet argument som kom opp i diskusjonen var at kjennskap til pasientsakene kan 
gi større trygghet i møte med pasienter og pårørende. Dette er særlig relevant der 
teamsekretæren også sitter på sentralbord/i resepsjon eller har kontakt i forbindelse 
med timebestilling. Det er kanskje heller ikke tilfeldig at deltakelsen begrunnes med 
nytten i det direkte møtet med pasientene; jeg har tidligere vist at dette er en del av 
sekretærenes kompetanse og oppgaver som det kan være lettere å få øye på.  

En annen informant uttrykte seg slik: 

For jeg tenker det er noen flere sider her, det er ikke enten eller. For jeg 
tenker også at det er kjempeviktig å være med, føle seg med, og altså være, 
skjønne hva det dreier seg om. Men vår sekretær går fra møtet, hun har god 
innsikt, hun vet hva hun trenger, og jeg tenker at hun trenger på en måte 
ikke være med på alt det andre. Hun kunne vært innmari interessert i å lære 
om alle disse sykdommene, jeg kjenner ikke så veldig godt til det, men hun 
skal ikke bli noen psykolog der, hun skal ikke bli noen pedagog, men hun skal 
gjøre det hun kan for å kunne ivareta pasienten på en best mulig måte. Og 
det er riktig. 

En klinikk har foreløpig løst dilemmaet ved å la sekretærene selv vurdere om de vil 
delta på hele teammøtet. Dette kan være en fleksibel løsning som tar hensyn til at 
behovet for kjennskap til virksomheten vil variere både med erfaring og med hva slags 
oppgaver sekretærene har. En slik praksis forutsetter imidlertid at det å tilegne seg 
kjennskap til den kliniske virksomheten inngår som en del av sekretærenes oppgaver. 
Arbeidspresset kan gjøre at sekretærene selv heller vil velge å bruke tiden på å gjøre 
ferdig sin del av jobben; det er godt å sitte i fred mens alle er på møter. Kunnskapen en 
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får med seg ved å delta kan lett undervurderes så lenge den ikke anerkjennes, verken 
av en selv eller andre.  

En annen mulig løsning som ikke er representert i mitt materiale, men som delvis 
praktiseres på min egen arbeidsplass, er at sekretærene har arbeidsoppgavene sine 
både knyttet til pasientadministrasjonen og til de kliniske drøftingene. De sitter da 
med PC i møtene og gjør registreringsarbeidet i Bupdata fortløpende. Sekretærene kan 
da også hente fram ev. opplysninger fra journalen som teamet trenger i drøftingene, og 
føre konklusjonene fra saksdrøftingene direkte inn i Bupdata.  

 

Underforståtte grenser 

Hos oss går de, men vi har vel ikke sagt at de skal gå, eller teamlederne har 
vel ikke sagt det, men sekretæren har så mye å gjøre at hun… 

Mitt inntrykk fra materialet er at spørsmålet om kontoransattes deltakelse under 
saksdrøftingene i team er lite tematisert; når de går fra møtene er det fordi det bare er 
sånn. Mye ligger underforstått. Dette gjelder i enda større grad når det gjelder faglige 
sammenhenger som staffer og intern undervisning. De fleste informantene sier at 
sekretærene ville ”fått lov” dersom de hadde spurt. Kontorlederne sier at sekretærene 
hos dem ville ”fått lov”, men i praksis er det nesten ingen som spør. Én av sekretærene 
sier at hun ”får lov”, men velger å la det være fordi det blir så mye møter. Likevel er det 
tydelig at det betyr noe for henne å ha den muligheten, det oppfattes som en 
anerkjennelse av likeverd. Tvetydigheten er der imidlertid allikevel:  

... terapeutene vet ikke helt at jeg får lov å være med hvis jeg vil. Det er sånn 
selvfølge, de lukker døra bare, så sitter jeg her alene.  

Grensen mot det som defineres som faglige diskusjoner er uklar og gjenstand for ulik 
praksis. Begrepet faglig er problematisk, fordi det som regel bare omfatter behandler-
fagene, kontorfaget utdefineres i selve ordbruken. Dette gjør det vanskeligere å 
innlemme kontoransatte som gruppe i begrepet tverrfaglighet, som er en sentral verdi 
og et organiserende prinsipp i BUP-feltet. Grensen mellom fag og støttefunksjon 
framtrer som absolutt, og den definerer kontoransatte som noe utenfor. Dette kommer 
til uttrykk i bruk av formuleringen om å ”få lov” til å delta. Deltakelse markeres som et 
tydelig unntak, noe som kontoransatte ”får lov” til fordi de har en personlig interesse, 
ikke som en del av jobben. En informant hadde opplevd klar tilbakemelding fra en 
kliniker om at hun ikke skulle blande seg i faglige diskusjoner.  
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Solheim skriver at en grunnleggende måte å forstå makt på er ”at makt handler om å 
kunne definere den andres grenser – den andres rom – samtidig som man beskytter 
sitt eget.” (Solheim 2001, s. 398). Hun peker på at makt også har kroppslige, sanselige 
og romlige dimensjoner. Det å tilhøre de behandlende profesjoner kan sees på som å 
ha en maktposisjon i forhold til kontoransatte. Solheim behandler det å ekskludere 
andre som den kanskje mest grunnleggende form for grensemarkering. En slik 
eksklusjon lærer de ekskluderte hva de er, selv om den kan være usynlig for dem som 
utøver grensemarkeringen. Solheim sammenlikner det med fisken som ikke merker 
vannet; de som er i sitt rette element, merker det ikke. ”Eksklusjonen objektiverer, den 
skaper en synlig, nærmest sanselig barriere mellom de som er innenfor og de som er 
utenfor, mellom ”vi” og de andre. Eksklusjonen markeres gjennom kroppsuttrykk, den 
signaliseres gjennom blikk, tilbaketrekning, distanse, aversjon. Den oppleves 
kroppslig, som en fysisk barriere, en vegg.” (Solheim 2001, s. 400). 

Solheim setter ord på en grense som ligger der også i BUP, til tross for inkluderende 
kultur og respekt for medmennesker. Grensen kan merkes og sanksjoneres hvis den 
overtredes, slik én av informantene fikk merke. Om denne grensen sier informanten 
videre:  

Merker det hele tiden, jeg gjør det altså, vet ikke om det er så tydelig heller, 
men det ligger jo der hele tiden. 

Solheim peker også på at det å tilhøre de ekskluderte kan framstå som noe rent 
kroppslig; en blir noen som er merket, annerledes. Denne oppfatningen kan bli en del 
av egen selvoppfatning. Dette kan jeg kjenne igjen fra egen erfaring, hvordan en kan 
oppleve seg annerledes og synlig som sekretær i en forsamling av behandlere. Dette 
minner litt om det en kan oppleve ved å være alene kvinne i en forsamling av menn. 
Det koster å overskride grensen og ta plass gjennom å ta ordet i en slik forsamling. 
Dette kan være noe av bakgrunnen for at kontoransatte selv bidrar til å vedlikeholde 
denne grensen. Kanskje gir Solheims analyse en bakgrunn for å forstå den vekten 
kontoransatte selv legger på betydningen av å kjenne grensene for sin egen 
kompetanse. 

Eksklusjonen tilhører det innforståtte, det som en ikke snakker om, og som ikke er 
synlig for dem som utøver den. Det kan derfor være kontoransattes egne 
grensemarkeringer som blir mest synlige. Det kan framstå som om det først og fremst 
er kontoransatte som ikke er interessert og som holder seg unna. En av informantene 
uttrykker det slik: 

Føler at vi har et veldig godt forhold. Jeg føler at de aller fleste vet å 
inkludere oss, men at vi kanskje, spesielt i forhold til pauser og den slags, at 
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vi, at det er et valg vi har tatt å ikke være med på dem da, at vi har våre egne 
pauser. For det er litt sånn, vi må passe telefonen og vi må passe skranken, 
og istedenfor at en skal bli sittende alene der ute, så holder vi hverandre med 
selskap da, i stedet.  

Det går også fram av dette sitatet at inkludering ikke går av seg selv, det er noe 
klinikerne gjør – eller ikke gjør. En annen informant er inne på at hun selv gjør 
inkluderingsarbeid: 

... men det har noe med deg selv å gjøre og. Jeg inkluderer meg og, altså jeg 
lar meg inkludere. Jeg syns jo kanskje mange kontoransatte ikke gjør det, 
altså de ekskluderer seg selv lite grann, setter seg selv på sidelinjen, jeg gjør 
ikke det, ikke sosialt. 

Ut fra Solheims perspektiv kan en ikke vente at kontoransatte selv skal slåss for 
deltakelse i de kliniske teamene eller rett til å delta i faglige sammenhenger for å skaffe 
seg nødvendig innblikk i det kliniske arbeidet. Enkelte av mine informanter er da også 
opptatt av at noen kontoransatte ikke ser ut til å ha interesse for å vite mer om 
sammenhengen de jobber i. Det må sees som et ansvar for organisasjonen å legge til 
rette for at kontoransatte får mulighet til å opparbeide seg slik kjennskap. Det er verdt 
å merke seg at en del av dette behovet tidligere ble ivaretatt gjennom at sekretærene 
skrev pasientjournalene. Det kan være noe av bakgrunnen for at noen savner journal-
skrivingen. 

 

Et paradoks 

Annenhver tirsdag så har vi personalmøte med undervisning eller staff 
etterpå. Og da går det over to timer, men sekretærene er aldri tilstede der. 
Mens jeg var alene og vi ikke var så mange her, så var jeg med på alt, det var 
også litt for at jeg var litt nysgjerrig, og så syns jeg at det er veldig 
interessant å vite egentlig hva slags bedrift det er det jeg jobber på. Hva skjer 
fra pasienten blir henvist her og til de skrives ut igjen, syns jeg var litt ålreit 
jeg, så jeg fikk lov også da, for når jeg begynte så begynte jeg sammen med 
en til, og i løpet av de første årene var vi fem stykker, så det var faktisk 
mulighet til å kunne ha med sekretæren på alt som var. Og at det ikke ringte 
mer enn vi kunne bry sentralborddamen på en annen avdeling med å kunne 
ta telefonen akkurat da, det var jo dyrebart, det er jo kjempeflott vet du at jeg 
fikk den erfaringen. Sånn at jeg har vært med på mye faglige drøftinger og 
diskusjoner, og det er jo interessant det, absolutt, men det er det liksom ikke, 
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vet ikke jeg, om det handler om at, det handler nok om at det er en sånn 
gylden anledning til å få sitte uforstyrret og få jobbet da når alle, når resten 
av personalet sitter der inne, det blir så stille her vet du. 

Vi står her overfor et paradoks: Mange kontoransatte i BUP som i dag sitter i 
nøkkelposisjoner, har over lang tid hatt muligheten til å delta i alle sider ved 
poliklinikkens virksomhet. De av mine informanter som har hatt det slik, oppfatter det 
som en kjempefordel.  Det er grunn til å anta at den omfattende helhetskunnskapen de 
har skaffet seg på denne måten har lagt grunnlaget for at de har blitt nøkkelpersoner 
og har tatt spranget inn i lederteam. Flere av dem knytter imidlertid disse mulighetene 
til det å være den eneste kontoransatte på sin klinikk; i dag ser de verken tid eller rom 
for samme omfattende deltakelse for alle. Mens de som deltar i lederteam får sin 
tilhørighet, informasjon og deltakelse der, kan en tenke seg at de andre kontoransatte 
lett kan få mer begrensede muligheter til å utvikle allsidig kjennskap til klinikken. 

Enkelte kontorledere i undersøkelsen ser sekretærenes aktive deltakelse i team som en 
vei ut av dette paradokset, med muligheten til å høre hjemme i en klinisk enhet og ha 
allsidig ansvar der. Dette vil jeg komme videre inn på i neste kapittel. Likevel har 
kontorlederne et mer tvetydig forhold til om deltakelsen også skal omfatte den mer 
behandlingsrettede delen av møtene og til behovet for deltakelse i andre faglige 
sammenhenger. Selv kan de nok av og til ønske å delta på noe, men arbeidspresset 
bidrar til at de ikke tar seg tid. 

Tilbakemeldingsdiskusjonen med informantene åpnet for at deltakelse i saks-
drøftinger, staffer og intern undervisning ikke trenger å være noe enten eller: 

Jeg syns det kanskje kunne være lurt i hvert fall en stund jeg. For jeg tror at 
det å vite hva en BUP er og hvordan en jobber og hvem som jobber der og 
sånn er viktig for å få en sånn helhet i jobben, og se hvor viktig du er og sånn, 
det må jo være, jeg synes det må være interessant. 

Sekretærene trenger kjennskap til virksomheten, men det behøver ikke bety at en 
alltid skal delta i de ulike formene for behandlingsfaglige fora. Det som framstår som 
viktig er at både organisasjonen og kontoransatte har et bevisst forhold til at slik 
kunnskap er en nødvendig del av jobben og hvordan den kan læres.  
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Deltakelse som læring 

Jeg har tidligere vist til begrepet legitim perifer deltakelse (Lave & Wenger, 2004). 
Det er mulig å tillempe dette begrepet for vårt tilfelle. Sekretæren starter ut i en perifer 
posisjon i teamet, med begrensede oppgaver og liten erfaring og kjennskap til 
virksomheten. Etter hvert vil hun utvide oppgavene sine i samspill med de andre i 
teamet og identifisere seg med rollen som teamsekretær. Gjennom dette lærer hun 
ikke bare oppgaver, men også teamets tenkemåter og verdier. Læringens mål er for 
sekretæren å bli fortrolig med virksomheten og bli en del av teamet og dets praksis, 
ikke å lære behandlingsvirksomhet. Sekretæren har samtidig en legitim posisjon som 
utgangspunkt for læringen, hun er teamsekretær, hun har noe der å gjøre og har 
tilgang til informasjon, oppgaver og samhandling. Dette er en forutsetning for 
læringen. 

På denne måten kan en se deltakelse i team som en læreprosess som gir en effektiv 
innføring i klinikkens tenke- og gjøremåter, samtidig som det utvikler kompetanse og 
identitet. 

Et problem for sekretæren i vårt tilfelle er at hun ikke har andre sekretærer som 
forbilde i selve teamsituasjonen, slik at hun blir nødt til å finne ut av situasjonen selv. 
Dette kan bl.a. føre til at sekretæren blir mer tilbakeholden enn det som er optimalt for 
samspillet, særlig med bakgrunn i en tradisjonell sekretærrolle. Hver ny sekretær må 
langt på vei begynne på nytt med å opparbeide seg en plass i teamet. En kan derfor 
tenke seg at en læreprosess der en ny sekretær får en opplæringsperiode der hun deltar 
sammen med den gamle, vil være en mer effektiv måte å organisere læringen på. Det 
vil samtidig være viktig at sekretæren hører til i gruppen av kontoransatte. Også her vil 
hun i starten være i en læresituasjon; hun vil parallelt med læringen i det kliniske 
teamet også lære kontorgruppens oppgaver og verdier. Hun tilegner seg ”et dobbelt 
vi”. 

 

Oppsummering 

Jeg har i dette kapitlet sett på deltakelse i klinisk team som én mulig organisatorisk 
ramme for arbeidsdelingen og samhandlingen mellom kontoransatte og klinikere. Jeg 
har vist at en slik ramme kan 

 gjøre flere oppgaver aktuelle for sekretærene  
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 gi mulighet for utvikling av tette samarbeidsrelasjoner mellom klinikere og 
kontoransatte som kan bidra til en fleksibel arbeidsdeling og effektiv bruk 
av sekretærenes kompetanse 

 gi sekretærene mulighet til å utvikle den kunnskapen om og fortroligheten 
med den kliniske virksomheten som er nødvendig for arbeidsoppgavene 

 bidra til utvikling av en identitet som teamsekretær og ”et dobbelt vi”: en 
tilhørighet både i kontorgruppen og i det kliniske teamet 

Omfanget av oppgavene, fortrolighet med virksomheten og gode samarbeidsrelasjoner 
henger nøye sammen. 

Jeg har også pekt på noen dilemmaer knyttet til kontoransattes deltakelse i det som 
kalles faglige drøftinger, som saksdrøftinger, staffer og intern undervisning. Deltakelse 
her kan være viktige arenaer for å fremme de elementene som er nevnt over, samtidig 
som den begrenses både av underforståtte grenser mellom sekretærer og behandlere 
og av kontoransattes øvrige arbeidsoppgaver.  

Diskusjonen om kontoransattes deltakelse i team ser ut til å kunne utfordre de 
underforståtte grensene. Mitt hovedpoeng her er at det er mye å tjene på å drøfte 
dilemmaene åpent. Ansvaret for å skaffe seg kjennskap til den kliniske virksomheten 
kan ikke ligge på den enkelte kontoransatte og deres uttalte individuelle interesse. 
Organisasjonen må legge til rette for en organisering av arbeidet som gjør det mulig 
for kontoransatte å tilegne seg den kunnskapen og fortroligheten som er nødvendig. 
En slik kjennskap er ikke noe en tilegner seg én gang for alle, og det er ikke 
umiddelbart gitt hva som er nødvendig. Det kan derfor være rimelig å kombinere 
organisatoriske rammer med at kontoransatte selv har en del frihet til å vurdere ulike 
former for deltakelse. Forutsetningen for dette er at det også ses som en 
arbeidsoppgave å tilegne seg kunnskap om klinikken slik at det ikke systematisk 
nedprioriteres. 

En åpen drøfting av dilemmaene knyttet til dagens skille mellom behandlere og 
kontoransatte, mellom fag og støttefunksjon, kan også bidra til å bane vei for 
innlemming av kontoransatte og deres kompetanse i det tverrfaglige arbeidet.  
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Kapittel 8.  

Kontorgruppen  
– én gruppe, men ulike posisjoner 

 

 

Hittil i framstillingen har jeg behandlet kontoransatte som én gruppe. I dette kapitlet 
vil jeg gå inn på noen aspekter ved arbeidsdelingen blant kontoransatte som har 
betydning for kompetansen og for arbeidsdelingen med klinikerne. Jeg vil se på 
utformingen av kontorlederrollen og på utviklingsmuligheter for de andre i kontor-
gruppen. Tilslutt vil jeg peke på noen mulige utviklingsretninger. 

I forprosjektet stilte jeg spørsmål om hvilke endringer de to informantene hadde 
opplevd i arbeidssituasjonen gjennom sine mange år i BUP. De beskrev mange felles 
trekk, som datamaskinenes inntog og reduksjonen av skrivearbeidet på den ene siden 
og økningen i administrativt arbeid, skjemaer, rapportering og kontroll på den andre. 
Svarene var samtidig ulike, og viste at mens den ene hadde fått mer interessante og 
spennende arbeidsoppgaver og utviklet en nøkkelrolle, opplevde den andre at hun ble 
sittende med de samme oppgavene. Lie og Rasmussen (1983) drøfter hvorvidt den 
teknologiske utviklingen fører til mer rutinemessig arbeid og dekvalifisering av 
sekretærene eller til nye muligheter og mer utfordrende oppgaver. De ser ikke noe 
enten eller, men legger blant annet vekt på at organiseringen av arbeidet og 
fordelingen av arbeidsoppgavene spiller en viktig rolle. Dette rimer godt med 
materialet i forprosjektet. På denne bakgrunn ble jeg opptatt av hvilken rolle arbeids-
delingen mellom kontoransatte spiller for bruk og videreutvikling av kompetansen. 

I intervjuene stilte jeg spørsmål om arbeidsdelingen innad i kontorgruppen. Jeg har 
tidligere redegjort for at sju av de åtte informantene har en ledende posisjon blant de 
kontoransatte på sin BUP, selv om stillingene har ulik utforming. Av disse er én i 
praksis alene på sitt arbeidssted. Noen har en formell posisjon som administrasjons-
konsulent eller kontorleder; andre har deler av de samme oppgavene uten at det er 
formalisert i stillingsbetegnelsen. Arbeidsdelingen vil derfor i materialet i hovedsak 
være sett fra arbeidsledernes ståsted. Bare én informant i hovedprosjektet og én i 
forprosjektet har erfaringer med å ha en leder over seg. Fordi titlene varierer, har jeg 
valgt å bruke begrepet nøkkelpersoner når jeg snakker om det som er felles for de sju. 
Dette har jeg valgt av framstillingsmessige grunner, selv om jeg ser at det kan gi et 
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uheldig inntrykk av at bare ledende kontoransatte kan spille en nøkkelrolle i sin 
klinikk. Det ligger ikke en slik oppfatning i min bruk av dette begrepet. 

Det er grunn til å peke på at situasjonen med større kontorgrupper er relativt ny i 
BUP. Som jeg har vært inne på tidligere, har flere av mine informanter en bakgrunn 
som eneste ansatte på kontorsida; andre har vært én av to inntil ganske nylig. Både 
rollen som kontorleder og rollen som sekretær i kontorteam med egen leder er derfor 
fortsatt i sin utforming. 

 

Utforming av kontorlederrollen  

Kontoransatte i BUP har en lang historie med avlastning av leder. Mange ledere har 
vært fagpersoner med i utgangspunktet liten kunnskap om administrasjon, budsjett, 
Bupdata og rapportering. Klinikkene har vært små, og det har ikke vært uvanlig at 
kontoransatte i realiteten har gjort store deler av den administrative jobben. Dette har 
også vært noe av bakgrunnen for at kontoransatte har fått plass i lederteam, sammen 
med Bupdatakompetansen og den helhetlige kjennskapen til klinikken. Flere av 
klinikkene har vokst de siste årene. Med organiseringen i helseforetak har det blitt 
stadig flere administrative oppgaver; integrasjon i større enheter har mange steder ført 
til at mer arbeid f.eks. med personal og lønn er blitt tilbakeført til den enkelte enhet og 
lagt på nøkkelpersonene. Min undersøkelse har ikke vært spesielt innrettet mot slike 
administrative oppgaver.  

De fleste informantene brukte mye tid på avlastning for og samarbeid med leder, og 
kontakten var tett. Det er likevel tydelig at lederne har et stort, og trolig umettet, behov 
for avlastning, og at slikt arbeid tar stadig mer av nøkkelpersonenes tid. Dette ser ut til 
å kunne være et generelt problem i helsevesenet. Utviklingsprosjektet i kontor-
tjenesten på Innherred sykehus, som også er omtalt tidligere, konkluderte med økt 
administrativ støtte til ledere som ett av to satsingsområder for framtiden (Innherred 
sykehus 1999). 

Denne typen administrative oppgaver ligger i mitt materiale i all hovedsak på 
nøkkelpersonene, selv om enkelte deloppgaver kan være delegert til andre kontor-
ansatte. Hovedtendensen ser ut til å være at dess høyere stilling, dess mindre 
pasientrettet kontorarbeid. Flere ga uttrykk for at slikt arbeid var viktig: 

Så sa jeg nei, dette her med henvisningene det vil jeg ha. Det har med at jeg 
vil ha litt kontakt med de menneskene som kommer til oss, ellers kunne jeg 
jobbet med skruer og muttere. Og det er ikke noe. Jeg vil vite litt om disse 
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barna som går hos oss og ha den kontakten når man jobber med mennesker. 
Ellers så kunne jeg ha gjort noe helt annet. Fordi det blir veldig lite 
menneskekontakt, klientkontakt egentlig i den stillingen jeg er i, bortsett fra 
når jeg må ta telefoner og døra og sånn. Så nei, den delen der vil jeg gjerne 
få lov å holde på med. Så det har jeg sagt at den får ingen lov til å ta fra meg. 
Det vil jeg ikke. 

Dette er et dilemma som flere er oppmerksom på; identifiseringen med pasient-
arbeidet er en viktig del av det som gir jobben mening.  

Arbeidsdelingen mellom nøkkelperson og leder varierer både med størrelsen på 
organisasjonen og hva leder foretrekker eller er god på å gjøre selv. Noen steder kan 
leder være god på Bupdata, da overtar kontoransatte mindre av det. Andre steder kan 
lederne være datavegrere og kreve omfattende assistanse med alt datarelatert. 
Rantalaiho (1990) peker på at kontoransatte kvinner er gode til å være underordnet. 
Det kan kanskje være en av grunnene til at de kan overta omfattende oppgaver uten å 
true ledernes prestisje – og samtidig uten at det nødvendigvis krediteres i form av 
status og lønn. 

Siden samspillet med leder både er nært og avgjørende for utformingen av stillingen, 
blir anerkjennelse fra leder særlig viktig. Der arbeidet og kompetansen ikke 
anerkjennes, blir det vanskelig å fortsette like initiativrikt med de omfattende 
oppgavene. Dette kan handle om formell anerkjennelse i form av stillingsbetegnelse 
og/eller høyere lønn. Det kan også handle om at arbeidet tas for gitt uten at leder tar 
ansvar for sin del av samspillet. Informanten i det følgende sitatet ser ut til å mangle 
slik anerkjennelse og slite med å få samarbeidet til å fungere: 

Jeg synes det som er det vanskeligste med det, er at det er litt lite definert hva 
som egentlig er mitt ansvar og mine oppgaver. Og i og med at lederen har så 
liten peiling på bupdata, så er det klart at det er et dilemma, særlig, jeg ser jo 
at det er ting som burde vært gjort som vi ikke får gjort pga det. Og som jeg 
kunne hatt ansvaret for, men jeg vil ikke ta mer ansvar enn jeg blir bedt om å 
gjøre. Da kan jeg gjøre det, men det får være leders ansvar å følge det opp, 
mener jeg, helt til vedkommende spør om jeg kan gjøre det.  

De mer diffuse nøkkelposisjonene som ikke er formalisert i lederposisjoner, kan også 
være vanskelige dersom de ikke innebærer nok myndighet til å få gjort jobben slik de 
vil. Flere av informantene i slike posisjoner ønsket å få bestemme mer. 

Informantene forteller om lederposisjoner med omfattende arbeidsoppgaver, til dels 
grenseløse. Dette skyldes delvis at oppgavene stadig vokser. Samtidig oppfatter jeg det 
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slik at lederstillingene har en utforming som innebærer, om enn implisitt, et svært 
vidtgående ansvar.  

Det er veldig mye, det er ikke så veldig tydelig hvor mine roller og grenser 
går. Den gamle lederen brukte meg veldig mye, hun tok meg med, og hun 
gikk rundt og presenterte meg som sjefen hennes, og det tror jeg også den 
nye lederen gjør, altså hun tar meg med på veldig mye. Og for å avlaste 
avdelingslederne, for i hvert fall den gamle lederen hadde utrolig mye, så tar 
jeg jo en del av det, som deres sekretær gjør jeg en masse ting som på en 
måte kanskje ikke er mine oppgaver. 

Informanten i sitatet over hadde merket av 113 kontakter med andre på hjelpe-
skjemaet sitt i løpet av én dag. Dette vitner om at kravet om tilgjengelighet ikke er 
mindre i en lederposisjon, snarere større; både ledere, klinikere og sekretærer har krav 
på hjelp når de trenger det. Flere i denne posisjonen løser dette ved å jobbe lange 
dager for å få fred til arbeidsoppgavene. Én av informantene hadde tatt dette opp fordi 
hun ønsket å begrense arbeid utenfor vanlig arbeidstid. Resultatet var høyere lønn, 
men ikke færre oppgaver. 

Kanskje kan det formuleres slik at mange nøkkelpersoner har og/eller tar ansvaret for 
alt som skal til for den daglige driften utenom behandlingsarbeidet. Det kan omfatte 
både oppgaver som ingen andre har eksplisitt ansvar for og oppgaver som ikke blir 
gjort selv om noen har ansvaret for dem. Dette kan forstås ut fra Rantalaihos (1990) 
analyse av at kvinner tar et helhetlig ansvar for reproduksjonen av virksomheten og at 
dette kan bidra til å utvide arbeidsoppgavene. Nøkkelpersonene har hele virksomheten 
som sitt personlige territorium.  

Det er nærliggende å se dette som kvinnelig kjønnede lederstillinger, der et 
tradisjonelt kvinnelig blikk for hva som må gjøres både er en del av oppgavene og av 
kompetansen. Dette er likevel bare en del av bildet. Slik jeg ser det kombinerer 
nøkkelpersonene ulike elementer: 

 et helhetlig ansvar for hverdagen på klinikkene  
 identifisering med pasientarbeidet  
 hjelp til klinikerne  
 omfattende administrative oppgaver som kreves i en moderne organisasjon 

Kontoransattes oppgaver, også på ledende nivå, krever både kompetanse tradisjonelt 
forbundet med kvinner og ferdigheter tradisjonelt knyttet til menn.  
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At utformingen av stillingen er preget av at den innehas av kvinner, bekreftes av 
svarene jeg får på spørsmålet om hva som ville skje hvis jobben ble overtatt av en 
mann. Særlig nøkkelpersoner uten formaliserte stillinger svarer umiddelbart høyere 
lønn, mer status og innflytelse og eget kontor. Det handler imidlertid også om 
innholdet i jobben og relasjonene til behandlerne: 

Ja, det der med husmor og mor og litt sånn vaktmester, hadde blitt borte vel, 
tror du ikke det da? Jeg tror det at det kanskje ikke hadde vært så enkelt å 
stille såkalte dumme spørsmål som mange gjør, men som jeg syns er helt 
greit jeg, altså de må komme å spørre om akkurat det de vil, det er helt ålreit 
det, så lenge døra mi er oppe så er det jo bare å komme. 

Og om måten å lede på: 

Jeg vet om noen kontorledere som er menn som har en helt annen 
organisering enn det vi har. Fordi, og jeg har diskutert det, og de syns dette 
her er helt teit, det skal ikke være så mye kos, og vi skal gjøre jobben vår og 
ikke ha så mye med behandlerne å gjøre og sånt… Jeg tror at en mannlig 
leder på kontoret hadde delt kontoret og behandlerne mer, jeg tror at det 
hadde blitt større skille, det tror jeg hadde vært den største delen av det. Jeg 
tror også at kanskje en mann ville ha hatt enda  mer kontroll, kontroll må jo 
en kontorleder ha, men jeg tenker at han ville ha styrt mye mer. Altså, det 
blir veldig feil å si. Men sånn generelt, at han ville ha styrt mye mer, fortalt 
de andre hva de skulle gjøre, ikke at de hadde på en måte sagt hva som var 
lurt å gjøre ut fra erfaring. Sånne ting tenker jeg en dame kan være bedre på 
enn en mann. Men jeg vet om menn som er kjempegode på det, som kanskje 
er ennå mer dame sånn sett da... 

Jeg spør hva hun mener med kos. 

Kos, da definerer jeg det der samholdet, den der uformelle praten, det med å 
komme opp med ideer og få gehør, kaste ut ting å få noe igjen for det, tenker 
jeg. Men vi hadde jo også en kontorleder her fra helt tidlig når jeg begynte, 
da fikk de ikke lov til å snakke med behandlerne. Hun var dame. Så det er 
forskjell på damer òg. 

Større skille mellom kontoransatte og klinikere, mindre samhandling både med 
klinikere og med hverandre; dette handler om en alternativ utforming av 
kontoransattes oppgaver med konsekvenser for kompetanse og arbeidsdeling med 
klinikerne. Løpende kontakt kan framstå som rene sosiale funksjoner, men handler, 
slik jeg har vist i kapittel 4, om selve arbeidet, bl.a. om mulighetene til å formidle 
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mellom Bupdata og den kliniske virkeligheten, om utforming av rammer og rutiner og 
om samkjøring av kontoransatte.  

Disse ideene om en alternativ måte å organisere arbeidet på understreker at det ikke er 
noen selvfølge at kontoransatte har en klinikknær funksjon. Informantene forteller at 
det allerede finnes eksempler på at menn er ansatt i tilsvarende stillinger, med høyere 
lønn og administrative oppgaver atskilt fra pasientarbeidet.  

 

Utforming av arbeidsdelingen i kontorteamet 

Kontorgruppene i mitt materiale varierte i størrelse fra én til seks ansatte. Noen steder 
var de kontoransatte formelt organisert i egne team. De fleste nøkkelpersonene 
forteller om et tett samarbeid med leder. I det løpende arbeidet ser det likevel ut til, på 
grunnlag av hjelpeskjemaene, at kontakten med klinikerne dominerer.  

Nøkkelpersonene har, som tidligere vist, omfattende oppgaver. De gir uttrykk for at 
det kan være vanskelig å delegere oppgaver til de andre i kontorgruppen selv om de ser 
at det er nødvendig. Dels tenker de at de andre har mer enn nok fra før. Dels går det 
fram at oppgavene deres er omfattende og krever mye erfaring, slik at det er vanskelig 
å delegere uten opplæring og oppfølging over tid. Det går f.eks. relativt raskt å vise 
hvordan man skal trykke på knappene for å få ut en rapport, men alt det uregelmessige 
som skjer underveis må læres gjennom praksis. Opplæring krever derfor tid sammen 
med en erfaren kollega, slik at en får innsikt i ulike sider ved oppgaven og har gode 
muligheter til å spørre. Dette kan det være problematisk å få til; det krever en 
organisering – og bemanning – som gir slikt rom.  

Sekretærene som ikke er i lederposisjoner gir på sin side uttrykk for at de godt kan 
tenke seg nye ansvarsområder. En informant forteller om hvordan hun gledet seg til å 
få en ny oppgave: 

Jeg følte det nesten som en  forfremmelse når jeg fikk være med på det, rett 
og slett. 

Sekretærene ser også at kontorlederne har for mye å gjøre, og at disse til og med må 
legge opp ferien etter rapportfristene. Det ser derfor ut til å være en utfordring å skape 
rom for mer omfattende opplæring innad i gruppen samtidig som alt det løpende 
arbeidet skal gjøres og tilgjengeligheten opprettholdes. Dette må løses på 
organisasjonsnivå. Det handler også om å sikre overlappende kompetanse for å 
motvirke sårbarhet. 
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En av informantene forteller om aktive forsøk på å bryte ut av en grenseløs rolle: 

Sånn som jeg har prøvd i det siste, fordi jeg syns sånne praktiske ting falt på 
meg hele tiden. Jeg blir på en måte mor og vaktmester og en som skal huske 
på alt og gjøre alt. Jeg tenkte at det må noen andre kunne gjøre òg, for det 
blir faktisk for mye av og til. Så jeg lagde en  ansvarsfordelingsliste, altså det 
å ha kontakt med vaktmester og kontakt med it-konsulent, ha ansvaret for 
backup’en, ha ansvaret for sentralbordet, hva er det for noe mer vi har der 
da? Jo, for kjøkkenet og innkjøp og rekvisita og alt som hører kjøkkenet til 
da, kaffe og te og alt det der. Hva for noe mer da? Jo, arkivet, at det til 
enhver tid ser ut. Slik har jeg fordelt det på sekretærene, sånn at det er 
egentlig ditt; du behøver ikke å gjøre alt selv da, det har ikke noe med det å 
gjøre, men ansvaret ligger der. Og da må du prøve å få med deg en av de 
andre hvis du trenger hjelp til å omorganisere arkivet eller… og det viser seg 
at det er veldig bra for da blir faktisk ting gjort, slike ting som jeg følte at jeg 
måtte gjøre eller så var det ingen andre som gjorde det. Jo, og at alle 
møterommene våre blir satt tilbake til sin opprinnelige møblering etter at vi 
har lånt det bort eller hatt et annet type møte der, og at tavler alltid skal 
være rene og at det skal ligge tusjer og svamper og alt mulig der til enhver 
tid. Var sånn som jeg alltid gjorde vet du… og kopiark i maskinen, og noen 
som kunne ha oversikt over at alt av rekvisita vi trenger er der, eller si fra, 
for det er jeg som bestiller da. Etter vi gjorde det, så har det blitt mye bedre.  

Informanten forteller her om forsøk på å gjøre et helhetlig ansvar om til 
ansvarsområder som kan settes ord på og fordeles. Dette kan også ses som en del av en 
prosess med å fagliggjøre arbeidet og synliggjøre kompetansen. Kanskje henger 
problemene med å delegere også sammen med at oppgavene er ubenevnt og usynlige, 
det er vanskelig å gi videre en oppgave som ikke er satt ord på. Benevning av de 
usynlige oppgavene og en konkret ansvarsfordeling kan motvirke konflikter som kan 
oppstå fordi kontoransatte i ulik grad ”ser” og tar ansvar for hva som må gjøres, som å 
fylle papir i kopimaskiner og printere, tømme makuleringsmaskin, fylle stiftemaskiner 
til fellesbruk etc. 

Flere informanter med kontorlederfunksjoner ser deltakelse i team som en god måte å 
utforme arbeidsdeling mellom sekretærene på: 

Ved at vi fikk teamsekretærer, så har det løst veldig mye, for de får 
spørsmålene fra sine teamledere, og i begynnelsen så kom de til meg og sa 
”hvordan finner jeg ut det?” Så sier jeg ”men, det har jeg ikke tid til nå, kan 
du ikke bare prøve, jeg tror det har noe med det og det”. Så har de måttet 
lære seg en del ting selv. Så de har på en måte den muligheten og får den 
utviklingen de òg på mange måter. Pluss at jeg sier til dem, hvis dere 
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kommer på noe, kom til meg med det, så skal vi se på det, altså de har masse 
gode ideer som jeg har fått som er bra. 

Informantene viser til at også teamsekretærene selv er fornøyd med en slik ordning. 
Dette bekreftes i mitt materiale. En av informantene beskriver arbeidet med å utvikle 
rutiner i forhold til teamet:  

… snakket med legen hvis jeg har vært i tvil om hva som har vært best for 
han, så har jeg gjerne kommet med alternativer til han og ting har blitt litt 
forandret underveis. Så det er det jeg som har hatt ansvaret for, og jeg syns 
sånt noe er veldig moro, så det har ikke vært noe tungt ansvar, det ser jeg på 
som utfordringer rett og slett. Så det har vært moro. Føler at jeg har vokst 
med den oppgaven faktisk.  

Deltakelse i team ser ut til å kunne gi selvstendige og allsidige oppgaver med mulighet 
til læring og utvikling og til å kunne bidra med nye ideer. Det kan gi sekretærene et 
helhetlig ansvar for tilrettelegging i forhold til teamet. I stillingsinstruksen til 
teamsekretærene på en av klinikkene i undersøkelsen heter det: ”Teamsekretæren har 
et overordnet ansvar for sitt team”. Den aktuelle informanten bruker begrepet at 
sekretæren skal ”eie sitt team”. Dette kan forstås som at sekretæren får teamet som sitt 
personlige territorium. 

Deltakelse i team stiller store krav til samkjøring av sekretærene på tvers av team for å 
sikre felles praksis der det er nødvendig. Det kan samtidig virke positivt i retning av 
samkjøring og erfaringsutveksling fordi mange av problemstillingene vil være de 
samme. 

Deltakelse i team og oppgavene der må balanseres mot fellesoppgavene for 
kontortjenesten og kravet om fleksibilitet, det vil hele tiden være et spørsmål om 
prioritering.  Slik kan ”et dobbelt vi”, med identifisering både i kontorgruppen og i det 
kliniske teamet, også føre til dilemmaer. Muligheten for prioriteringskonflikter ble 
synlig i tilbakemeldingsdiskusjonen. Det kan være viktig at kontorgruppen utvikler 
noen felles retningslinjer for prioritering, slik at det innenfor disse er mulig for 
sekretærene selv å gjøre de nødvendige løpende vurderingene. Her handler det om å 
utvikle et skjønn gjennom samkjøring; det krever gode muligheter for løpende 
samsnakk, gjensidig tillit og innsikt i hverandres oppgaver.  

Et eget problem i arbeidsdelingen ser ut til å være betjening av sentralbordfunksjonen. 
Organiseringen av denne varierte mellom klinikkene, men flere steder var ikke helt 
fornøyd med dagens løsning. Ett sted hadde man ansatt en egen sentralbord-
medarbeider, for å frigjøre tid for de andre sekretærene. Ett annet sted gikk 
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vurderingen i retning av at det var for belastende å sitte der hele dagen, og at det burde 
kombineres med andre oppgaver. Jeg tenker at det er en egen oppgave å gå nærmere 
inn på de særegne sidene ved arbeidet på sentralbord og i resepsjon for å forstå mer 
om hva som kan være gode rammer for organiseringen. 

 

Kontorteam og hierarki 

Solheim og Heen (2000) har oppsummert kontorprosjektet ved Innherred sykehus. 
De trekker fram at det å organisere kontortjenesten i egne avdelinger har bidratt til å 
gjøre kontortjenesten synlig på organisasjonskartet på en helt annen måte enn 
tidligere. Gjennom egne avdelingsledere har kontortjenesten fått noen som snakket 
deres sak på et relativt høyt ledelsesnivå. Solheim og Heen skriver om kontortjenesten 
at ”den framstår ikke lenger som så spredt og fragmentarisk, alltid underordnet 
hovedvirksomheten i den avdeling eller enhet de ansatte var tilknyttet” (ibid s .74  ). 

Forskerne peker på én viktig side ved utviklingen. Slik jeg ser det, må betydningen av å 
være eget team suppleres med forståelsen for betydningen av det doble vi; 
kontoransatte trenger også organisert og systematisk tilknytning til hoved-
virksomheten. Dersom egne team skjærer av denne forbindelsen, kan det bety et 
tilbakeskritt for kontoransatte. Egne team står i større fare for å bli flyttet rundt etter 
behov og nettopp miste tilknytningen. Her vil det være en motsetning mellom fleksibel 
utnyttelse og utviklingen av kompetanse knyttet til de enkelte avdelinger. I selve 
prosjektrapporten fra Innherred sykehus pekes det nettopp på dilemmaer knyttet til 
kontoransattes deltakelse i avdelingenes møter (Innherred sykehus 1999).  

Organisering i kontorteam innebærer en hierarkisering av kontorgruppen, med leder 
og underordnede. De siste kan noen steder ha flere ulike stillingsbetegnelser, som 
sekretær og sekretær 1. På noen poliklinikker har dette erstattet en tidligere flat 
organisering, med to kontoransatte på samme nivå som delte på oppgavene. Det er lett 
å se gode grunner til en organisering med egen leder. Det er samtidig et tankekors at 
arbeidsoppgavene – og gruppen - må hierarkiseres for å synliggjøres og få verdi. 
Kontorgruppe med egen leder kan åpne viktige muligheter for mer systematisk 
jobbing som faggruppe, men på den andre siden kan et tydeligere hierarki med en 
strengere arbeidsdeling også begrense mulighetene for allsidige oppgaver for dem som 
er nederst. Noe av kontoransattes muligheter – og nytte for klinikken – har ligget i at 
de har kunnet operere litt utenfor, innimellom og på siden av hierarkiene. Økt 
anerkjennelse som faggruppe behøver ikke bety innskrenking av rommet for personlig 
utforming av stillingene og utvikling av kompetanse gjennom mulighetene til å bevege 
seg på tvers i organisasjonen. Tvert imot er denne bevegelsesfriheten en del av det 

Flere tekster av Siri – se Siris kommode (www.sirijensen.no)



 

 
128 

særegne ved denne yrkesgruppen. Jeg har tidligere pekt på at en forutsetning for at 
kvinner tar et helhetlig ansvar for arbeidsplassen og utvider sine arbeidsoppgaver, er 
at det er rom for det i organisasjonen. (Rantalaiho 1990). 

Det er slik at både kontoransattes funksjoner og kompetanseutvikling krever en 
samkjøring mellom dem som bygger på løpende erfaringsdeling og gjensidig 
anerkjennelse; dette er lettere å få til mellom ansatte på samme nivå. Fleksibilitet og 
nødvendig overlapping av kompetanse og arbeidsoppgaver kan også være lettere å få 
til der forskjellene i status ikke er for store. Betydningen av at alle i gruppen ”ser” det 
som må gjøres og tar egne initiativer understreker det samme. Dersom for mye av 
kontakten med klinikerne går i linje gjennom kontorleder, vil det kunne utarme ”det 
kommer an på” - kunnskapen hos de andre kontoransatte. 

Poenget her er ikke å argumentere mot en organisering i linje med kontorleder, men å 
peke på noen dilemmaer som kan følge med og som det kan være grunn til å reflektere 
over. Når informantene tenker seg at en mann ville styrt mer og gitt mindre rom for 
åpen deling av erfaringer, illustrerer det behovet for å ha et bevisst forhold til 
sammenhengen mellom ledelse, organisering og kompetanse. 

 

Et strategisk valg 

Mange av dagens nøkkelpersoner på kontorsida har gått gradene i BUP over mange år; 
de har gode kunnskaper om BUP-feltet, god kompetanse i Bupdata og er fortrolige 
med den kliniske virksomheten. Dette avspeiles i utformingen av stillingene og gir 
dem et unikt utgangspunkt for å utøve en helhetlig ledelse av en kontorgruppe som er 
integrert i virksomheten.  

Informantene sier at stillingene deres i dag får stadig mer tradisjonell administrasjon 
og stadig større avstand til det kliniske arbeidet. Spørsmålet er hva som ligger i 
fortsettelsen av denne utviklingen. Med nøkkelstillinger utformet med større avstand 
til det klinisk rettete arbeidet kan det i neste omgang være nærliggende å rekruttere 
arbeidstakere med annen type bakgrunn og kompetanse, som f.eks. fra Bedrifts-
økomisk Institutt (BI). Disse vil så ha arbeidsoppgaver som gir dem færre muligheter 
til å tilegne seg den nødvendige kjennskapen til det kliniske arbeidet. Mangel på slik 
kunnskap kan gjøre det vanskeligere å lede oppgavene knyttet til pasientarbeidet på en 
god måte. Veien til en kontortjeneste med større avstand til det kliniske arbeidet og 
mellom kontoransatte og klinikere trenger da ikke nødvendigvis å være så lang. Dette 
vil kunne forsterkes av at det å inneha administrative funksjoner i dag gir høyere 
status og bedre lønn. 

Flere tekster av Siri – se Siris kommode (www.sirijensen.no)



 
129

Mange av kontoransattes oppgaver knyttet til pasientarbeidet vil uansett ikke bli borte. 
Et resultat av en mer administrativt dominert kontortjeneste kan likevel være at de 
pasientrettete funksjonene får mindre status og oppmerksomhet fra ledelsen, og at 
sekretærenes kompetanse blir mer usynlig og mindre systematisk brukt på 
organisasjonsnivå. I stedet kan arbeidsdelingen i enda større grad bli opp til den 
enkelte sekretær i samspill med den enkelte kliniker. 

 

Oppsummering 

Økende størrelse på klinikkene, integrering i helseforetak og økende arbeidsmengde 
gjør at organisering av kontortjenesten er i støpeskjeen. Både felles kontortjeneste 
med voksenpsykiatrien og servicetorg felles med både somatikk og psykiatri er 
eksempler på organisering som diskuteres. Ledere kan trenge mer avlastning, og 
mange nøkkelpersoner ser i dag ut til å ha en arbeidsmengde som gjør at omfanget av 
oppgavene må vurderes. Dette kan imidlertid ikke bety at den eneste løsningen er å 
oppgradere administrative funksjoner i klinikken på bekostning av pasientrettete, 
og/eller å skille kontortjenesten fra klinikerne. Økt satsing på en klinikknær 
kontortjeneste og systematisk jobbing med ulike former for arbeidsdeling innad i 
kontorgruppen kan være en alternativ vei å gå.  

Klinikkene står overfor viktige valg når det gjelder organisering og ledelse av 
kontortjenesten framover. Valgene vil være avgjørende både for hvilken kompetanse 
klinikkene får tilgang til, og hva slags arbeidsdeling med klinikerne det er mulig å få 
til. Det er all grunn for klinikkene til å ha et gjennomtenkt forhold til hva slags kontor-
tjeneste de ønsker. 
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Kapittel 9. 

Å tematisere og representere sine 
erfaringer 

 

 

Jeg har i tidligere kapitler behandlet kontoransattes kompetanse og spørsmålet om 
hvordan klinikkene i større grad kan legge til rette for læring og utvikling og for bruk 
av kompetansen. Jeg vil i dette kapitlet ta opp spørsmålet om hva som skal til for at 
kontoransatte selv i større grad skal kunne tematisere og representere sine erfaringer i 
det løpende arbeidet og stå fram som faggruppe internt i klinikken. 

En av informantene i forprosjektet sier: 

Jeg tror vi blir regnet som en viktig brikke. Om vi har innflytelse – de hører 
jo på oss. De gjør det. 

Uttalelsen vekker nysgjerrighet, fordi det sies på en måte som om dette er noe en ikke 
skulle forvente. Kanskje er begrepet brikke et nøkkelord her. Mine assosiasjoner går til 
noe som styres eller anvendes av andre, noen som ikke selv har en egen stemme. Jeg 
har selv merket i skrivingen at jeg har lett for å bruke uttrykk som å anvende eller 
bruke sekretærene i klinikkene. 

En annen informant sier det slik – litt humoristisk: 

”Ja, så de hører nå på oss lite grann i hvertfall”   

Liknende uttrykk for å bli hørt finner jeg igjen i litteraturen om kontoransatte. 
Korvajärvi (1997) peker på at uttalelsen: ”De tar alltid forslagene våre alvorlig” i hans 
undersøkelse står i kontrast til at det meste blir bestemt ovenfra. Solbrække siterer fra 
sitt eget materiale: ”Jeg kan i hvert fall si fra om hva vi ønsker oss og hvordan vi vil ha 
det. Og da får vi vel det som de føler de har råd til å gi oss” (Solbrække 1999, s. 82). 

Kontoransatte i mitt materiale ser ut til å ha relativt stor innflytelse på utformingen av 
rammer og rutiner i hverdagen. Det er også som forvaltere av regler og rutiner, med 
forklaringer og påminninger, at kontoransatte framstår i poliklinikkens felles møter.   
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Samtidig kan det se ut som innflytelsen på rammene for arbeidet er betydelig mindre. 
Dette kommer bl.a. til uttrykk i ønsker om større mulighet til å skjerme seg, f.eks. 
gjennom et eget kontor for dem som ikke har det. For enkelte kan det også være snakk 
om behov for klargjøring av eget ansvarsområde. Når slike ønsker/behov ikke tas 
alvorlig, gir det signaler om at arbeidet og kompetansen ikke blir sett. Trolig er det 
nødvendig å bli sett, ikke bare som enkeltperson, men også som yrkesgruppe, for å bli 
hørt. Solbrække bruker uttrykket selvorganisert og underordnet som en beskrivelse av 
kontoransattes situasjon. Dette kan fange opp både friheten i det daglige arbeidet og 
den manglende innflytelsen på rammebetingelsene.  

Rantalaiho (1990) hevder at kvinners reproduktive orientering i arbeidet handler om 
kontinuitet i hverdagslivet og ikke omfatter de videre rammebetingelsene for 
virksomheten. Dette har jeg ikke materiale til å ta stilling til. Jeg tenker likevel at en 
tilsynelatende manglende interesse for ”de store linjene” hos kontoransatte like gjerne 
kan handle om at de ikke inviteres til å ta del i slike diskusjoner eller ikke forventes å 
ha noe å bidra med i slike sammenhenger. Dette kan henge sammen med spørsmålet 
om underforståtte grenser mellom kontoransatte og behandlere, slik jeg har behandlet 
i kapittel 7. Det ser også ut til at kontoransatte i liten grad har egne fora for refleksjon 
der det er rom for å løfte blikket fra de tusener av små detaljer som karakteriserer 
deler av oppgavene. Hvis forholdene ligger til rette, behøver det ikke være noen 
motsetning mellom å ha grep om detaljer og interesse for utviklingen av arbeids-
plassen som helhet.    

Solbrække viser til at det har vært hevdet at mange kvinnelige kontoransatte kvier seg 
for å stille krav til arbeidsgivere, men også vegrer seg for å bidra til utvikling i jobben. 
(Kanter, Ressner, referert i Solbrække 1999). Det første kan jeg kjenne igjen, men det 
siste stemmer lite med mitt materiale, der aktiv utforming av arbeidsoppgavene er et 
hovedkjennetegn. Når det gjelder det å stille krav, er det interessant at flere av 
informantene mener at menn i deres jobb ville fått både eget kontor og større 
myndighet mye raskere. Dette kan forstås som at kvinner i mindre grad stiller krav, 
men like gjerne som at de i liten grad blir hørt. Hochschild (1983) hevder at kvinner i 
underordnede stillinger ofte tas mindre alvorlig når de fremmer ønsker på egne vegne 
(referert i Solbrække 1999). Kanskje kan det også henge sammen med at det er 
vanskelig å argumentere for kravenes betydning når kompetansen og oppgavene ikke 
er synlig og anerkjent. Ønsker om endring framstår som personlige behov, mens det 
egentlig handler om jobb og kompetanse. Dette er parallelt til at kompetanse framstår 
som personlige egenskaper slik jeg har vært inne på i tidligere kapitler. Det kan også 
være vanskelig å stille krav når oppgavene er definert som en støttefunksjon for andre. 

Kontoransatte i mitt materiale bruker sine erfaringer til å forbedre rammer og rutiner i 
klinikkene. Undersøkelsen viser samtidig at mange av erfaringene er taus kunnskap. Å 
benevne, synliggjøre og anerkjenne kompetanse er nødvendig for at kontoransatte i 
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større grad skal kunne snakke på vegne av seg selv og bruke sine erfaringer. Jeg skal i 
det videre gå inn på det jeg oppfatter som tre viktige elementer i et arbeid for å snakke 
fram disse erfaringene: 

 et rom for seg selv 
 muligheter til å møtes og utveksle erfaringer med kontoransatte på andre 

BUP-er og  
 anerkjennelse fra og dialog med leder og andre faggrupper 

Tilslutt vil jeg diskutere betydningen av at det drives et eget fagutviklingsarbeid og at 
dette har en organisatorisk forankring. 

 

Et rom for seg selv 

Det er nærliggende å tenke at mulighetene for å bli hørt og ha innflytelse som gruppe 
er avhengig av at det finnes rom for å utveksle erfaringer og reflektere. Kontoransatte i 
BUP har som regel et nært arbeidsfelleskap; mulighetene til refleksjon ser ut til å være 
betydelig mindre.  

I mitt materiale var det bare tre av de sju stedene der kontoransatte på intervju-
tidspunktet hadde regelmessig ukentlige eller 14-daglige møter som egen gruppe. 
Møtene kunne ikke sjelden bli utsatt når noen av ulike grunner var fraværende; små 
grupper er sårbare. Ett sted hadde bare møter et par ganger i halvåret, utenom 
arbeidstid, for å kunne være uforstyrret.  

I følge informantene brukes møtene til å ta opp det meste som angår det praktiske 
arbeidet. Informasjon fra lederteam/ledermøter, hvordan ting skal gjøres og hvordan 
rutiner fungerer, arbeidsfordeling innad i gruppen, problemer som oppstår og hvordan 
de skal takles. Arbeidet består av mange detaljer, det er lett å glemme noe og viktig å 
korrigere hverandre i form av påminninger om hvordan en er blitt enige om å gjøre 
ting. Dette utgjør en viktig del av den praktiske samkjøringen. Møtene er derfor viktig 
arbeid, og det er litt oppsiktsvekkende at de har såpass lav prioritering mange steder; 
ikke alt kan løses like bra gjennom den løpende samsnakkingen. 

De kontoransatte i undersøkelsen har, som tidligere vist, stort sett ansvar for 
innkommende telefoner mens de har kontormøter. Dette kan bety at refleksjon med 
litt distanse til det praktiske arbeidet kan være vanskelig å få til også i noen av de 
klinikkene der det er regelmessige møter. Det kom i liten grad opp eksempler i 
materialet på andre temaer for kontormøtene enn det nære praktiske. Refleksjon over 
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eget arbeid er også vanskelig når mye av kompetansen og funksjonen er ubenevnt og 
lite synlig; det mangler ord og begreper for hva oppgavene handler om. 

Manglende rom for uforstyrrede kontormøter signaliserer at kontorgruppen ikke er en 
viktig faggruppe. I kapittel 5 har jeg behandlet hvordan denne praksisen henger 
sammen med at tilgjengelighet er en sentral verdi, også for de kontoransatte selv. Det 
å være uunnværlig er også en form for anerkjennelse. Dette bidrar til at mange av 
informantene har et tvetydig forhold til dette. De ønsker seg mulighet til å ha møter 
uforstyrret, men flere av dem aksepterer at det ikke er mulig.  

Når kontormøter ikke ser ut til å ha så høy prioritet, kan en stille spørsmål om 
hvorvidt kontoransatte løser mye av det daglige behovet for samkjøring gjennom å 
snakke sammen i løpet av arbeidet eller i uformelle treff over kaffekoppen. På ett nivå 
kan det se ut til å være tilfelle, men særlig der kontorgruppene er større eller kontor-
ansatte sitter litt mer spredt, er informantene opptatt av at det er et stort behov for 
slike møter. Jeg har i kapittel 4 pekt på den omfattende oppgaven kontoransatte har i 
forhold til å samkjøre seg og hvordan nettopp samkjøringen er en del av kompetanse-
utviklingen. 

En kan tenke seg at regelmessige, uforstyrrede kontormøter kan ha flere funksjoner i 
tillegg til den nødvendige daglige problemløsningen.  

 For det første innebærer slike møter i seg selv en anerkjennelse fra 
klinikkens side av kontoransatte som en egen faggruppe. Møtene er 
organisatorisk forankret; kontoransatte må ikke selv sette grenser for å få 
være i fred.  

 

 For det andre kan rom for refleksjon bidra til å utvikle kontoransattes egen 
fagidentitet og legge grunnlag for et bevisst arbeid med deling og utvikling 
av kompetanse. Dette krever både bevissthet om egne ferdigheter i data og 
kontorfag, og om kompetansen og fortroligheten med virksomheten som er 
utviklet ved å være kontoransatt i BUP. Å snakke fram kompetanse er ikke 
nødvendigvis enkelt. Janik (1996) understreker at for å forstå praksis er det 
nødvendig å ta utgangspunkt i ”hvordan vi vanligvis gjør det”, det må 
gjøres kollektivt. Han peker også på at det kan være nødvendig å ha hjelp 
utenfra i et slikt arbeid. I en finsk undersøkelse (Vehviläinen 1997) deltok 
forskeren i en studiesirkel om informasjonssystemer for kontoransatte. 
Hun konkluderer med at hennes deltakelse og bidrag i gruppen var en 
forutsetning for at de kontoransatte kunne analysere sitt eget arbeid og 
forene det tekniske språket med sitt eget konkrete arbeid.  
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I forprosjektet viste det seg at det ikke nødvendigvis er så lett å sette ord på 
hva slags kurs, opplæring o.l. en har behov for. Det var vanskelig både å 
tenke seg og finne fram til kurs som kunne passe. Styrket fagidentitet – 
som kontoransatt i BUP - kan bidra til å øke bevisstheten om hva slags 
kompetanse både gruppen og den enkelte trenger å utvikle videre for å 
kunne bidra best mulig i samarbeidet med andre faggrupper. Gruppen kan 
også planlegge læring på jobben og sikre at de som går på kurs, får 
mulighet til å omsette det de har lært i praksis. 

Jeg har tidligere vist til at Solbrække peker på en motsetning mellom 
behovet for å avgrense kontoryrket mot grenseløse krav på den ene siden 
og mulighetene for faglig utvikling som ligger i stadig nye utfordringer. 
Dette er en utfordring som det kan være grunn til at kontoransatte 
håndterer sammen. Solbrække konkluderer: ”Vi tror at dypere fellesskap 
og mer robuste fagidentiteter, for eksempel gjennom økt bevissthet om 
egen kompetanse, kan styrke gruppens og den enkeltes mestringsevne i 
møte med et mer foranderlig arbeidsliv” (Solbrække 1999, s. 124). Dette ser 
ut til å være relevant også for kontoransatte i BUP. Jeg vil føye til at 
bredden i kompetanse og oppgaver også skulle gi rom for ulike strategier 
og måter å være kontoransatt på, å håndtere forholdet mellom grenser og 
utvikling sammen betyr ikke å håndtere på samme måte. 

 

 For det tredje kan en tenke seg at kontoransatte har behov for å reflektere 
over noen av sine møter med andre, både på telefon, i pasientmottak og 
med klinikere. Alt skal gå fort, ofte er det mye på en gang; det er ikke til å 
unngå at det kan være ting som ikke alltid går etter boken. Flere som har 
skrevet om moderne frontlinjeyrker har skrevet om hvordan vanskelige 
situasjoner kan bli sittende i kroppen (Amble et al. 2003). Flere 
informanter forteller at slike situasjoner blir tatt opp mellom de kontor-
ansatte, både spontant og på møter. Rom for refleksjon utvider 
mulighetene for å lære av disse erfaringene. Boyd et al. (referert i Bjørk 
2003) viser til tre elementer i en kritisk analyse av tanker og følelser: å 
vende tilbake til erfaringen, å håndtere følelser og å evaluere erfaringen. 
Bjørk peker på at det er lett å hoppe over de første trinnene og gå rett til 
evalueringen og se på hvordan det kunne vært gjort annerledes. En kan 
tenke at et uforstyrret rom til refleksjon er en forutsetning for å kunne ta 
seg tid til de to første trinnene. Refleksjon kan også gjøre det mulig å få 
nye perspektiver på erfaringen, i en del sammenheng må det kanskje 
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organisatoriske forandringer eller endringer i rutiner til for å gjøre ting på 
en annen måte. 

 

 For det fjerde kan kontormøter brukes til bevisst å oppsummere hva det er 
en blir spurt om og hvordan ting fungerer i hverdagen. Slike 
oppsummeringer ser i stor grad ut til å foregå mer eller mindre uformelt, 
mine informanter er klare på at rutiner som ikke fungerer blir tatt opp til 
revisjon og at gjentatte spørsmål ofte utløser bedre bruksanvisninger o.l. 
Det er likevel mulig å tenke seg at denne praksisen kan utvikles og 
systematiseres ytterligere. Ett eksempel kan være erfaringer knyttet til 
opplæring av behandlere i Bupdata. Jeg har tidligere nevnt arbeidet med å 
følge opp registreringer og pålegg som et område der systematisering av 
kontoransattes erfaringer trolig vil kunne bidra til å heve problemene til 
systemnivå.   

 

 For det femte vil det på kontormøtene være mulig å gå utover hverdagen 
og ta opp til diskusjon ”de store spørsmålene” om utviklingen av 
poliklinikken og rammene for kontoransattes virksomhet. Kontoransatte 
har en situasjon der de er både utenfor og innenfor den kliniske 
virksomheten; dette gir muligheten for et eget blikk. Smith hevder at det 
oppstår en dobbelt bevissthet når en er både innenfor og utenfor på en 
gang, og at det gjør det mulig å se sammenhenger som tidligere har vært 
skjult (referert i Acker 1993). Kontoransatte fra sin posisjon som forvaltere 
av klinikkens grense utad kan ha nyttige erfaringer med hvordan klinikken 
ser ut fra de som kontakter den. I dagens situasjon der brukermedvirkning 
og brukerperspektiv er sentrale verdier, kan en tenke seg at disse 
erfaringene kan bli enda viktigere. 

 

Samarbeid på tvers av BUPene 

En annen viktig forutsetning for å utvikle fagidentitet ser ut til å være muligheten for å 
ha kontakt med andre kontoransatte på tvers av poliklinikker. Mine informanter gir 
eksempler på slik kontakt, både nå og tidligere, i form av både møter, gjensidige besøk 
og hospitering. I svarene fra gruppearbeidet på Bolkesjø har flere lagt vekt på 
samarbeid på tvers av klinikker som kilde til kunnskap. Kontakten ser i hovedsak ut til 
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å ha vært drevet av kontoransatte selv. Flere informanter hadde ønsker om å få til mer 
samarbeid. Det kan se ut som stadige omorganiseringer og økt arbeidspress kan ha 
bidratt til å gjøre det vanskeligere å opprettholde kontakten. 

Kontorforum på Bolkesjø og ulike Bupdatasamlinger har gitt kontoransatte et bredere 
nettverk og bidratt til å utvikle en faglig bevissthet som kontoransatte i BUP. Flere av 
informantene gir uttrykk for at Kontorforum har vært viktig for kunnskapene i 
Bupdata og ønsker at flere fra deres klinikk får mulighet til å delta.  

En breiere kontakt på tvers har vært en måte å lære av hverandre på; gode måter å 
gjøre ting på spres videre og tillempes. Dette kan ses som en uformell måte å lære av 
”best praksis”. For kontoransatte som har måttet lære seg det meste selv, har dette 
vært helt avgjørende. Kontakten har også vært en måte for kontoransatte å få 
informasjon om regelverk og retningslinjer; det kan være mye informasjon som ikke 
alltid når helt ned til poliklinikkene eller til alle kontoransatte. Kjennskap til hvordan 
ting er andre steder kan også gi økt autoritet og selvtillit; de har mer å bidra med i 
egen klinikk. 

Kontakt med kollegaer på andre BUP-er kan gi muligheter til å se sitt eget arbeid og 
sine egne erfaringer i et større perspektiv. Kontoransatte får muligheter til å se hva 
som er felles for faggruppen på tvers av klinikkene, og til å snakke fram kompetanse i 
et større praksisfelleskap. Det blir mulig å skille mellom hva som er knyttet til 
kontoransattes rolle i poliklinikkene og hva som er særegent for egen klinikk og egen 
arbeidssituasjon. Dette er en forståelse som kan være utgangspunkt for å få til 
endringer, arbeidet går fra noe som bare er til noe som kan endres. Kontakt på tvers 
kan være særlig viktig for små kontorgrupper, men også kontoransatte i større team 
kan trenge avstand fra egen arbeidsplass for å kunne se arbeidet sitt i perspektiv. 

I min undersøkelse er den selvorganiserte kontakten mellom kontoransatte i dag i stor 
grad begrenset til nøkkelpersonene. Denne begrensningen ser ut til å henge sammen 
med at kontorgruppene er blitt større og at oppgavene er mer differensiert. Å samle 
alle kan både føre til at det blir for mange og til at det er vanskelig å få konsentrert seg 
om felles oppgaver. På den andre siden har kanskje kontoransatte som ikke er i 
lederposisjon, minst like stor bruk for å treffe andre for å utvikle en som har breiere 
forankring enn den lokale poliklinikken. 

BUP-feltet er i dag delt på helseforetak. Hvordan kontortjenesten vil utvikle seg 
innenfor en slik ramme er vanskelig å vite; i dag ser det mange steder ut til å være lite 
kontakt med andre kontoransatte i helseforetakene. Der det er kontakt, kan det være 
lite i arbeidet som oppleves som felles. Uansett framtidig organisering vil det være 
verdifullt å beholde og utvikle samarbeidet på tvers av både BUP-er og helseforetak 

Flere tekster av Siri – se Siris kommode (www.sirijensen.no)



 
137

Et rom for å treffes på tvers av klinikkene, organisert av de kontoransatte selv, utenfor 
hierarkiene, innebærer spennende muligheter for utvikling som faggruppe. Det kan 
bidra til å gjøre det lettere å tematisere og representere sine erfaringer innad i 
klinikkene. På den andre siden kan slik organisering raskt skvises av tid og oppgaver 
dersom den ikke har en form for organisatorisk forankring. Flere informanter peker på 
at det er vanskelig å prioritere tid til slik kontakt. Det er derfor en utfordring for 
klinikkene å sikre/legge til rette for at det finnes rom for slik selvorganisert kontakt og 
samarbeid. Det er en utfordring til kontoransatte å finne former for samarbeid som 
gjør det mulig for alle kontoransatte å få slike erfaringer. 

  

Anerkjennelse fra leder og dialog med andre faggrupper 

Solbrække (1999) legger i sin studie vekt på at kontoransatte anerkjennes av leder som 
individuelle kompetansebærere. Hun fant at de kontoransatte på de undersøkte 
arbeidsplassene savnet innspill og oppfølging fra leder med hensyn til utvikling av 
egen kompetanse. Det handlet ikke så mye om hva lederen gjorde som hva han ikke 
gjorde. Også enkelte av mine informanter gir uttrykk for at poliklinikklederen nok ikke 
egentlig vet hva jobben går ut på. De fleste har selv i stor grad måttet ta initiativ til 
kurs og videreutdanning, men når de har gjort det, har de fått støtte. Jeg har tidligere 
vært inne på betydningen av at kontoransatte behandles som en faggruppe på linje 
med de andre, at de regnes med og synliggjøres i ulike tverrfaglige sammenhenger. 
Dette er ikke en selvfølge. Det ser ikke ut til at kontorgruppen er inkludert i en bevisst 
kompetanseplan for klinikken. Kontoransatte er pr. i dag ikke inkorporert i begrepet 
om tverrfaglighet.  

En av informantene ga et eksempel på hvordan hun kunne bidra til en slik inkludering. 
Klinikken skulle behandle kompetanseplaner på planleggingsdagen, og da ville hun 
legge fram hva de som hadde tatt videreutdanningen for kontoransatte i BUP hadde 
gjennomgått og lært der. Hun gledet seg til dette, fordi det ville synliggjøre hva de 
faktisk kunne, og signalisere tydelig at kontoransatte er en egen faggruppe på lik linje 
med de andre seksjonene i klinikken. En kan tenke seg at dette kunne danne et 
utgangspunkt for at kontoransatte kunne bli en del av videre arbeid med kompetanse-
planer. 

Underveis i arbeidet fikk jeg opp spørsmålet om hvem som er ”alle” i en poliklinikk. 
Kan det tenkes at kontoransatte noen ganger er regnet med og noen ganger ikke er 
regnet med når en snakker om alle? Det kan også være viktig å se på hvordan 
kontoransatte er integrert i klinikkens informasjonssystemer. Jeg har tidligere vært 
inne på at kontoransatte trenger omfattende og detaljert informasjon fordi så mange 
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beslutninger på en eller annen måte berører deres arbeid. Anerkjennelse innebærer at 
dette er lagt inn i faste rutiner. 

En kan tenke seg at anerkjennelse fra leder, både individuelt og som faggruppe, er 
viktig for at kontoransatte skal kunne representere sine erfaringer inn i klinikken som 
helhet. Eget kontorteam, med egen leder som møter i lederteam, kan virke som en del 
av en slik anerkjennelse, slik jeg har diskutert i kapittel 8. En organisering der 
sekretærene deltar i kliniske team kan også fungere som anerkjennelse av faggruppens 
kompetanse.  

I ”Håndbok for drift av psykiatriske poliklinikker” (Statens Helsetilsyn 2001) 
anbefales det regelmessige møter mellom leder og kontoransatte. Organisering av 
kontoransatte som egen enhet med kontorleder, ser ut til et stykke på vei å ha erstattet 
behovet for slike møter. I min undersøkelse deltar poliklinikkleder flere steder i 
kontoransattes møter når en av partene ser behov for det. En slik fleksibel praksis ser 
ut til å fungere. Samtidig kan dette føre til et utydelig skille mellom egne møter og 
møter med poliklinikkleder, mellom egen refleksjon og diskusjon med leder.  

Det siste punktet jeg vil ta opp er spørsmålet om hva som finnes av arenaer for møter 
mellom kontoransatte og klinikere utover det daglige samarbeidet mellom den enkelte 
kliniker og den enkelte kontoransatte. Jeg tenker at slike møtepunkter vil kunne bidra 
til at kontoransatte opplever anerkjennelse som faggruppe, ikke bare fra leder, men fra 
andre faggrupper. 

En av informantene forteller at på hennes arbeidsplass deltar ikke kontoransatte på 
noen møter sammen med klinikere, de har sine egne møter med leder der de får 
nødvendig informasjon. Dette er ikke det typiske i min undersøkelse, normalt finnes 
det fellesmøter i klinikkene der alle deltar. På disse møtene gis ulike former for 
informasjon og alle slags spørsmål tas opp. Kontoransatte vil ofte delta med 
informasjon og påminninger om rutiner av ulike slag. Noen ganger kan det også være 
rom for diskusjon rundt hvordan man gjør ting. Dette vil da kunne fungere som et 
forum hvor kontoransattes og klinikernes erfaringer og kompetanse møtes.  

Jeg ser imidlertid få eksempler på organisert erfaringsutveksling mellom klinikere og 
kontoransatte utover løpende orienteringer om prosedyrer. Når kontoransatte et par 
steder har bedt om at også klinikere skal delta i arbeidet rundt Bupdata, kan det ses 
som eksempel på behovet for organisert samarbeid over faggrensene. Selv har jeg god 
erfaring med Bupdatautvalg, der både klinikere og kontoransatte deltok i arbeidet med 
å utforme registreringspraksis. En kan også tenke seg organisert erfaringsutveksling 
både når det gjelder mottak i skranke og telefon og når det gjelder oppfølging av 
registreringer, ev. andre sider av arbeidet der både klinikere og kontoransatte deltar. 
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Dette vil kunne bidra til at kontoransattes erfaringer ble hevet fra individnivå til 
organisasjonsnivå og til utvikling av et reelt tverrfaglig arbeid. 

 

Fagutvikling 

Å benevne kompetansen og oppgavene innebærer å fagliggjøre arbeidet. Jeg har vært 
inne på betydningen av å snakke fram kompetansen kollektivt og at dette kan trenge 
støtte utenfra. Det er heller ikke nødvendig at arbeidet med å synliggjøre kompetansen 
må gjøres fra grunnen av på hvert enkelt sted; det er mulig å bygge videre på andres 
erfaringer. Samarbeid på tvers er viktig for å dele erfaringer, men for å komme videre 
trengs det at noen oppsummerer erfaringer og driver arbeidet videre. Et slikt arbeid 
trenger også en organisatorisk forankring; det kan ikke avhenge av enkeltpersoner. 
Videreutdanningen for kontoransatte i BUP har mulighet til å fungere som en slik 
forankring, hensikten med utdanningen er nettopp å utvikle kompetansen når det 
gjelder det særegne ved å være kontoransatt i BUP. Dette forutsetter at den drives over 
tid, med løpende evaluering og videreutvikling. NFBUI har nylig nedsatt en 
kontorgruppe som også kan bidra inn i dette arbeidet. 

 

Oppsummering 

Jeg har i dette kapitlet diskutert noen mulige forutsetninger for at kontoransatte i 
større grad skal kunne tematisere sine erfaringer og representere dem inn i klinikken 
som helhet. Regelmessige, organisatorisk forankrede, kontormøter er trukket fram 
som én viktig rammebetingelse for å kunne oppsummere erfaringer og snakke fram og 
utvikle kompetanse. Samarbeid med andre kontoransatte på tvers av BUP-ene kan 
bidra til å spre gode erfaringer og gjøre det lettere å se eget arbeid og kompetanse i 
perspektiv gjennom deltakelse i et større praksisfelt. Anerkjennelse fra leder og fora 
for dialog med andre faggrupper handler om betydningen av at erfaringene og 
kompetansen blir sett og systematisk anvendt i klinikken. Videreutdanningen for 
kontoransatte i BUP kan være en mulig organisatorisk forankring av arbeidet med 
fagutvikling. 
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Kapittel 10.  

(Etter)Tanker om kjønn  

 

 

Jeg har flere ganger i denne rapporten vært inne på betydningen av at kontoransatte i 
BUP er en kvinnedominert gruppe. Jeg vil i dette kapitlet utdype dette noe nærmere. 

Kjønn er ikke tema i intervjuene bortsett fra når jeg bringer det opp. Når jeg reiser 
spørsmålet om eventuelle endringer i jobben om det kom en mann i den, får jeg klare 
svar som peker på forskjeller i status, lønn og makt. Jeg får også eksempler på 
oppgaver de tenker menn ikke ville gjort, eller ville ha gjort annerledes, slik jeg har 
beskrevet i kapittel 8.  

En av grunnene til at kjønn ikke blir tema, kan være at dette handler om et 
kvinnedominert felt. Mange av lederne og de fleste av klinikerne er kvinner; 
kontoransatte blir ikke her spesielt synlige som kvinner. Korvajärvi (1997) fant i sin 
undersøkelse på et arbeidskontor at kjønn ikke kom opp som tema så lenge det var 
snakk om innholdet i arbeidet. Når samtalen kom over på temaer utover jobben, ble 
kjønnsforskjeller imidlertid viktige. Eksemplene her var at kvinner har lavere lønn og 
mindre muligheter for avansement. Korvajärvi konkluderer med at kvinnene så seg 
selv som individer på arbeidsplassnivå, mens de på samfunnsnivå så seg som en 
gruppe med felles interesser. 

Bare ett annet sted i intervjuene refereres indirekte til kjønn.  

Nei, de nekter å skrive disse her somatiske undersøkelsene sine, rapportene 
også, og når vi har sånne høye, flotte leger som vi har her, så bøyer vi oss. 

Selv om dette er sagt ironisk, kan dette forstås som at menn, med høy status i systemet 
kan spille på en kombinasjon av makt og kjønn for å få gjennom privilegier. Den 
stereotype framstilling av sekretæren har et seksualisert element som fortsatt kommer 
til uttrykk i vitser om sekretæren og sjefen. I mitt materiale er dette fraværende. Det 
ser heller ut til å være en viss grad av omsorg for leder, uansett kjønn. Jeg har 
imidlertid ikke gått inn på spørsmålet om hvordan kontoransattes arbeid – og 
samspillet med ledere og klinikere – utformes forskjellig avhengig av om det er menn 
eller kvinner. Dette ville være interessant å se nærmere på. I et felt med så få menn, 
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overrepresentert i lederskiktet, er det ikke urimelig å tenke seg at de kan få en egen 
posisjon. 

I motsetning til i intervjuene, kom kjønn stadig opp i arbeidet med analysen. I kapittel 
4 tok jeg opp betydningen av å snakke fram kontoransatte kvinners kunnskap og 
ferdigheter på en måte som anerkjenner kompetansen uten å gjøre den til noe naturlig 
kvinnelig. Jeg har i hele framstillingen opplevd dette som et dilemma. Det er som jeg 
fysisk kjenner at hver gang jeg trekker paralleller til annet kvinnedominert arbeid, 
f.eks. omsorgsarbeid eller husarbeid, så trekkes kompetansen ned. Det er også 
interessant at kontoransattes funksjon beskrives med kroppslige metaforer, som 
hjertet, lungene, tradisjonelt er kvinner knyttet til kropp og natur. Også de andre 
metaforene som veggen og limet, beskriver kvinner som noe som er, ikke noen som 
gjør. 

Jeg har tidligere vist til Ericssons spissformulering: ”Kvinnelig er ikke faglig.”  Hun 
utdyper dette slik:  

”Mannlighet som norm er innvevd i vår oppfatning av hva som er ”faglighet” og 
”profesjonalitet” på en slik måte at kvinners kunnskap, ferdigheter og kvalifikasjoner 
har en tendens til å bli usynliggjort og utdefinert. De betraktes som et resultat av 
kvinnelighet, og ikke av faglig kompetanse... kvinneligheten som kvalifikasjon er på 
mange måter et paradoks. ”Kvinneligheten” tas som en selvfølge og utnyttes. Samtidig 
er denne kvinneligheten et avvik fra grunn-normen i yrkeslivet, en grunn-norm vi kan 
kalle ”objektivisert mannlighet”. Dermed blir kvinneligheten nedvurdert. Ordet 
kvalifikasjon er på et vis uhyre lite velvalgt i denne sammenhengen siden det 
”personlige” ved kvinneligheten fører til at det kvinner gjør nettopp ikke oppfattes som 
et resultat av kvalifikasjoner. Kvinnenes væremåte blir derimot oppfattet som 
”personlig” og ”følelsesmessig”, og tilhører dermed en annen sfære. Slik blir 
nødvendige kvinnekvalifikasjoner ikke-kvalifikasjoner.” (Ericsson 1995, s. 27-28). 

Det er trolig normene Ericsson beskriver her jeg støter på når jeg vil beskrive 
kontoryrket som et fag. Det er derfor en stor utfordring å fagliggjøre arbeidet på en 
måte som synliggjør kvinners kunnskap, kvalifikasjoner og ferdigheter. Hoffmann 
(1989) deler i sin undersøkelse sekretærenes arbeid inn i det som hører til yrkesrollen 
og det som kan sammenliknes med direkte omsorgsarbeid. ”Hvor er saksen?” 
sammenliknes med ”hvor er vantene mine?” Parallellen er tydelig, men jeg er likevel 
skeptisk til en slik oppdeling. Slik jeg ser det hører svar på ”dumme” spørsmål med til 
yrkesrollen og må fagliggjøres; det å vite hvor alt er og hvordan det skal brukes, er 
også en kompetanse. Gullikstad (2002) viser hvordan en bestemt form for 
kvinnelighet framsto som kvalifikasjon for pleiere i det som da het 
åndssvakeomsorgen, med trekk fra den oppofrende mor og den hardtarbeidende 
kvinnen. Da formell utdanning overtok som grunnlag for lønnsfastsettelse og status, 
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ga det som resultat at pleiearbeidet fortsatt ble tett forbundet med kvinnelighet som 
egenskap, men det ble ikke lenger oppfattet som kvalifisert arbeid. Dette er etter mitt 
syn et eksempel på en strategi for fagliggjøring som underkjenner kvinners 
kompetanse. 

Å være kontoransatt i BUP er et kvinneyrke i flere betydninger. Det er nesten bare 
kvinner i jobbene. Jobbene er utformet på en slik måte at klinikkene drar nytte av 
kompetanse som tradisjonelt er knyttet til kvinner: blikk for det som må gjøres for å få 
hverdagen til å gå rundt, sosial kompetanse, kunne se hva andre trenger, være 
tilgjengelig og fleksibel, yte hjelp. Jeg har i denne rapporten forsøkt å beskrive dette 
som viktig kompetanse og ikke naturlige kvinnelige egenskaper, kompetanse som 
læres og utvikles gjennom praksis og får en særegen utforming i BUP-feltet og på den 
enkelte arbeidsplass. Oppgaven må være å videreutvikle måter og beskrive denne 
kompetansen på, slik at det blir mulig å utforme tydelige jobbkrav som kan gjøres 
gjeldende både for kvinner og menn.  

Samtidig er disse jobbene ikke bare utformet som tradisjonelle kvinnejobber. Arbeidet 
stiller krav til kompetanse som tradisjonelt er forbundet med menn, som f.eks. 
omfattende datakunnskaper. Det er interessant at disse kunnskapene ikke får samme 
status som når de innehas av menn; det ser ut til at også disse kunnskapene blir 
kvinnelig kjønnet. Kessler-Harris har påpekt at med en gang en jobb får kjønns-
stempel, blir den karakterisert ved de sidene ved jobben som passer med kjønns-
stereotypien (referert av Steinberg 1990). Det som regnes som kvinnejobber trenger 
derfor ikke nødvendigvis å være dominert av ferdigheter som vanligvis forbindes med 
kvinner. 

Det kan være lett å framheve de mer ”mannlige” aspektene ved ferdighetene, som 
datakunnskaper og selvstendig saksbehandling, når en skal synliggjøre kompetansen 
og skape et fag. En slik vektlegging kan være en måte å slippe unna den underliggende 
tesen om at kvinnelig ikke er faglig. Samtidig kan et slikt fokus bidra til at mye av den 
andre kompetansen, som å legge til rette for andre eller å utvikle gode sosiale 
relasjoner, fortsetter å være usynlig. Skal en få et balansert bilde av hvilken 
kompetanse som kreves, må hele spennvidden i oppgaver og kompetanse benevnes og 
synliggjøres. Dette vil samtidig åpne flere muligheter for kvinner til å utforme sin rolle 
som kontoransatt.  

Jeg har tidligere pekt på at kontorlederrollen i mitt materiale, uansett tittel, ser ut til å 
være utformet med en stor bredde. Den kombinerer et helhetlig ansvar for hverdagen i 
klinikkene, identifisering med pasientarbeidet og støtte til klinikerne, med omfattende 
administrative oppgaver på en måte som gjør at utformingen kan sees som kvinnelig 
kjønnet. Kontoransatte i BUP har brutt med Pringles tese (1989) om at det ikke går 
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noen vei fra sekretærstilling til en posisjon i ledelsen. Jeg har pekt på at dette kan 
henge sammen med kombinasjonen av Bupdatakompetanse, administrativ erfaring og 
omfattende kjennskap til virksomheten som helhet. Dersom en ikke setter ord på 
kontorledernes allsidige oppgaver og ansvar og utformer jobbkrav som tar hensyn til 
hele bredden av kompetanse som kreves i disse jobbene, kan ansettelse av menn 
spontant føre til at jobbene får et annet innhold. Mine informanter tenker seg at en 
mann i stillingen kan føre til mer atskillelse mellom kontortjeneste og klinikere, 
mindre omsorg for detaljer og mindre rom for dumme spørsmål, slik at oppgaver med 
høyere status får bredere plass. De øvrige arbeidsoppgavene forsvinner imidlertid 
ikke; de kan imidlertid usynliggjøres og presses nedover til kvinnelige sekretærer.  

Fagliggjøring krever et bevisst forhold til at kontoransatte i BUP er en kvinnedominert 
yrkesgruppe. Å utforme og beskrive innholdet i arbeidet og kravene til kompetanse på 
en måte som tar vare på den klinikknære utformingen og som anerkjenner, men ikke 
naturliggjør kvinners ferdigheter og kunnskaper, er en stor utfordring. Den blir ikke 
mindre i disse tider med omorganiseringer og effektiviseringer. 
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Kapittel 11.  

Oppsummering og avsluttende 
kommentarer 

 

 

Jeg har i denne rapporten behandlet problemstillinger knyttet til   

I. Kontoransattes kompetanse 
II. Oppgavene og funksjonen i klinikkene 

III. Den konkrete arbeidsdelingen med klinikerne – muligheter for endring 
IV. Samspillet med klinikerne – hvordan gjøres arbeidsdelingen i praksis 
V. Muligheten til å tematisere egne erfaringer  

 

I. Kontoransattes kompetanse 

Undersøkelsen har vist at kontoransatte har – og trenger - en omfattende og 
sammensatt kompetanse, som bare delvis er benevnt, synlig og anerkjent. Viktige 
områder som er trukket fram er: kompetanse i forhold til møtet med barn og familier, 
Bupdatakompetanse, kontorfaglige kunnskaper og generelle datakunnskaper, praktisk 
/organisatorisk kompetanse, kompetanse når det gjelder å lage rammer/sette ting i 
system, samkjøre seg, bl.a. for å gjennomføre systematikken, hente inn og ta vare på 
informasjon og sosial kompetanse.  

Bupdatakompetansen har ved nærmere analyse vist seg å inneholde ikke bare 
kjennskap til datasystemet og fortrolighet med tall og rapporter, men også omfattende 
kunnskap om og fortrolighet med den kliniske virksomheten. Dette er en forutsetning 
for å forvalte Bupdata som flytskjema, og for å utvikle ”det kommer an på” - 
kunnskapen som er nødvendig for å oversette og formidle mellom formelle krav og 
datafelter på den ene siden og praksisfeltet på den andre. Også kompetansen i å lage 
gode systemer forutsetter slik kunnskap. Samtidig ser det ut til at denne kunnskapen 
om den kliniske virksomheten i særlig grad er ubenevnt, usynlig og ikke anerkjent. 
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Undersøkelsen viser at det et stykke på vei har vært mulig å snakke fram 
kompetansen, bl.a. med utgangspunkt i arbeidsoppgavene; kontoransatte kan selv 
finne gode begreper til å beskrive viktige deler av det de kan. Prosessen har imidlertid 
gjort det tydelig at det kan være vanskelig både å stille og svare på spørsmål om 
kompetanse, og at den må snakkes fram i fellesskap. En viktig begrensning har vært en 
tendens til å forklare kompetansen med personlige egenskaper. Dette kan forstås som 
et uttrykk for naturalisering av kvinners kunnskap og ferdigheter, men kan også sees 
som uttrykk for at læring gjennom praksis i et arbeidsfellesskap nedfeller seg i 
personlig identitet. Ved å ta utgangspunkt i kontoransattes egne beskrivelser og følge 
sporene etter det mer usynlige og ubenevnte, har det vært mulig å utvikle noen 
kategorier og begreper som kan danne grunnlag for et videre arbeid med å snakke 
fram kompetanse, oppsummere, dele og videreutvikle. 

Det har vært nødvendig å finne en framstillingsmåte som både anerkjenner som 
kompetanse ferdigheter og kunnskap tradisjonelt forbundet med kvinner og samtidig 
synliggjør at arbeidet også krever kompetanse som vanligvis knyttes til menn. Den 
siste kompetansen, som f.eks. datakompetanse, gir likevel ikke samme uttelling for 
kvinner som for menn. 

 

Anerkjennelse som faggruppe 

Det å sette ord på og synliggjøre kompetansen er en forutsetning for anerkjennelse av 
kontoransatte som egen faggruppe. Kontoransatte i BUP ser ut til å være synlige som 
dyktige enkeltpersoner med stor personlig legitimitet i klinikkene. Utfordringene som 
ligger i å gå herfra til en profesjonell legitimitet som faggruppe er et gjennomgående 
tema i denne rapporten. 

En anerkjennelse som faggruppe ser ut til å være en forutsetning for en systematisk 
fagutvikling både for den enkelte og for gruppen som helhet. Denne undersøkelsen 
kan ses som en begynnelse på dette arbeidet, og det er en utfordring både til den 
enkelte poliklinikk og for feltet som helhet å føre det videre. 

 

Ideer til kompetanseutvikling 

Undersøkelsen kan gi noen ideer til hvordan en kan tenke videre kompetanse-
utvikling for kontoransatte. Siden kompetansen både handler om grunnleggende 
kontorfaglige ferdigheter og utvikles gjennom omfattende kjennskap til BUP, blir det 
viktig å tenke i flere retninger. Kompetanseutvikling kan handle om kurs i generelle 
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kontorfaglige eller administrative ferdigheter som arkivering, personal/lønn osv. 
Særlig kan vedlikehold og utvikling av kjennskap til ulike dataprogrammer tenkes å 
være sentralt for klinikkene. Det er viktig at det gis tid og rom for at kontoransatte får 
brukt kunnskap de får på slike kurs i det daglige arbeidet. Bupdatakurs handler om 
oppdatering i det viktigste verktøyet for kontoransatte i BUP og etterspørres av flere. 
(Spørsmålet om overgang til andre datasystemer kommer ikke opp i min 
undersøkelse; dette vil i tilfelle kreve nøye gjennomtenkning av konsekvenser for 
kompetanse og kompetanseoppbygging.) Videreutdanningen for kontoransatte i BUP 
er lagt opp med vekt på det særegne ved å være kontoransatt i dette feltet. Det er nå 
mulig å bygge på med et 2. år.  

Samtidig viser undersøkelsen at det meste av kompetansen ikke læres på kurs, men i 
daglig praksis. Det betyr at det kan være minst like viktig å tilrettelegge aktivt for 
læring på arbeidsplassen, enten det er for nye eller for ansatte som skal lære nye 
funksjoner. Dette kan bl.a. skje ved at de en periode får mulighet til å jobbe sammen 
med erfarne kolleger, og gjennom at det systematisk legges opp til deltakelse i fora der 
det er mulig å tilegne seg kunnskap om og bli fortrolig med den kliniske virksomheten. 
En kan tenke seg en form for legitim perifer deltakelse. Undersøkelsen viser også at 
den daglige samsnakkingen om ”hvordan vi gjør det her” inneholder en løpende 
kompetanseutvikling, kontoransatte bør derfor sikres mulighet til slik løpende 
utveksling gjennom hvordan arbeidet – og pausene - organiseres.  

Både videreutdanningen for kontoransatte og organisert læring i praksis bidrar til 
fagliggjøring av oppgaver og rolle. 

 

II. Funksjonen i klinikkene 

Jeg har karakterisert kontoransattes oppgaver i poliklinikkene gjennom å peke på tre 
hovedtrekk: 

 de har omfattende, kvalifiserte og sammensatte arbeidsoppgaver 
 de er aktive i å utforme og utvikle arbeidsmåter og arbeidsdeling   
 de utfører alle oppgavene med tilgjengelighet som bakteppe  

Et viktig fellestrekk ved oppgavene er videre at de både er selvstendige og samtidig har 
et element av å legge til rette for andre, både på systemnivå og gjennom svar på 
spørsmål her og nå. Spenningen som ligger i å skulle utføre kompliserte selvstendige 
oppgaver samtidig som en skal være absolutt tilgjengelig, kommer til uttrykk i et ønske 
om større mulighet for skjerming fra informanter som ikke har eget kontor. Dette har 
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vært et av de svært få konkrete endringsønskene som har kommet fram i under-
søkelsen. Manglende skjerming gjør at enkelte foretrekker å utføre noen oppgaver 
utenom arbeidstid, og det viser seg i problemer med å avholde uforstyrrede 
kontormøter uten ansvar for telefon. 

Kontoransattes oppgaver i ulike organisasjoner kalles i dag ofte for støttefunksjon. Jeg 
har også vist til ulike metaforer, som veggen, limet, hjertet i poliklinikken, og 
funksjonen er også beskrevet som reproduksjon av virksomheten (Rantalaiho 1990). 
Alle beskrivelsene viser til viktige sider av kontoransattes rolle; felles for dem er at de i 
liten grad fanger opp kontoransatte som tenkende og handlende aktører, noe som har 
framstått som sentralt i min undersøkelse. Begrepene fanger derfor heller ikke opp 
kontoransatte som aktivt med i samskaping av virksomheten.  

 

III. Arbeidsdelingen med klinikerne 

Arbeidet med rapporten har utfordret det som har vært min egen og mine 
informanters dominerende måte å snakke om og forstå kontoransatte på; som noen 
som er der for å hjelpe andre faggrupper.  

Enkeltpersoner på kontorsida har alltid hatt en sentral rolle i BUP. I boken ”Da 
barnepsykiatrien kom til Norge” (Sommersschild & Moe 2005) nevnes et par konkrete 
eksempler, bl.a. fortelles det om kontordamen Gerda Andreassen som ankerfestet og 
den eneste forutsigbare personen på poliklinikken i Vest-Agder over flere år. (Johnsen 
2005). I dag har oppgavene endret seg, kontoransatte har i stor grad gått fra å gjøre 
for til å vise hvordan. Synliggjøring av kompetanse og oppgaver reiser spørsmålet om 
tiden er inne for å innlemme kontoransatte som faggruppe i forståelsen av det 
tverrfaglige arbeidet, å gå fra hjelp eller støtte til samarbeid og samskaping. Dette vil 
innebære nye muligheter for poliklinikkene.  

Jeg har trukket fram tre konkrete områder som peker seg ut til diskusjon om et utvidet 
samarbeid mellom kontoransatte og klinikere: 

 organisering av utrednings- og oppfølgingsarbeid, koordinering og 
innkalling til timer, også kalt logistikk. Et slikt samarbeid vil kreve nær 
kontakt mellom kontoransatt og kliniker, og sekretærens rolle vil kunne 
utvikle seg over tid gjennom økt kompetanse, etablering av personlig tillit 
og en god samarbeidsrelasjon.  
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 oppfølging av ulike formelle krav og registreringer som individuell plan, 
epikrisetid og diagnose, slik at kontoransattes kompetanse når det gjelder 
Bupdata, rammer og systemer, kan utnyttes best mulig.  

 samarbeid om lokalt utviklingsarbeid, slik at Bupdatakompetansen kan 
gjøre det mulig å få fram nødvendig og nyttig tallmateriale om de som 
kommer til behandling i BUP. Dette har tidligere også vært pekt på i 
arbeidet med ”Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker” (Statens 
Helsetilsyn 2001). 

 

IV. Samspillet med klinikerne  
– hvordan arbeidsdelingen gjøres i praksis 

Jeg har i denne rapporten prøvd å gi et bidrag til å snakke og skrive fram en alternativ 
forståelse av kontoransattes rolle, som faggruppe i et tverrfaglig samarbeid. Rapporten 
trekker fram den samskapingen av lokal praksis som skjer i den daglige kontakten, der 
spørsmål fra klinikere om praktisering av lover og regler blir møtt med kontekstuelle 
svar der alt det ”det kommer an på” trekkes inn. Jeg har stilt spørsmålstegn ved den 
rådende holdning om at alle selv skal skaffe seg rede på reglene gjennom å konsultere 
intranett eller håndbøker, framfor å ha noen å spørre og dermed kunne delta i en 
prosess for å utforme et svar som passer i den aktuelle situasjonen. Disse møtene 
utgjør en sentral del av kontoransattes rolle i en reell kvalitetssikring der reglene 
møtes med den kliniske praksis. Å redusere dette til et spørsmål om å lese formelle 
bruksanvisninger er å se bort fra at praktisering av regler krever erfaring og ”det 
kommer an på” - kompetanse. Her handler det ikke bare om å vise hvordan, men å 
finne ut sammen. 

Rapporten peker på at dagens forståelse av samhandlingen som enveis hjelp kan stå i 
veien for et likeverdig samarbeid. En slik forståelse kan nok gi personlige belønninger i 
form av takk for hjelpen, men den reiser også problemer. Så lenge den ene gruppen 
defineres som å være der for å serve de andre, blir relasjonen asymmetrisk. Dette 
forsterkes av forskjeller i status og lønn. Informantene gir eksempler på det de 
oppfatter som lite respekt, men som jeg forstår som manglende anerkjennelse, et 
begrep som understreker det gjensidige. 

Undersøkelsen viser også at kontoransattes arbeid med kvalitetssikring fra en slik 
asymmetrisk hjelpeposisjon ikke er uproblematisk. Arbeidet med å følge opp formelle 
pasientrettigheter og offentlige pålegg omdefineres i praksis i varierende grad til et 
individuelt oppfølgingsarbeid som balanserer på grensen til mas, der mangel på makt 
må kompenseres av gode strategier og personlig legitimitet. Det er til dels uklart hvor 
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langt ”ansvaret for tallene” strekker seg. Undersøkelsen viser at kontoransatte har 
ulike strategier for løse disse oppgavene, fra omfattende individuell oppfølging på den 
ene siden og til å overlate hele ansvaret - og arbeidet - til leder på den andre. Et mulig 
alternativ kan være å legge til rette for at kontoransatte kan systematisere sine 
erfaringer med sikte på løsninger på systemnivå – i dialog med klinikerne, samtidig 
som de får en tydeligere definert rolle.  

Utviklingen med standardisering og kontroll gjennom formelle pålegg utenfra reiser 
prinsipielle og praktiske spørsmål om hvordan dette skal håndteres i klinikkene. 
Styringslogikken kan komme i motsetning til det som den enkelte kliniker oppfatter 
som viktige spørsmål i det daglige pasientarbeidet, driftslogikken. Dersom dette ikke 
håndteres på systemnivå, kan kontoransatte bli sittende mellom barken og veden. Med 
aktiv utforming av en lokal policy der kontoransattes erfaringer trekkes inn, kan deres 
kompetanse spille en viktig rolle.  

 

Deltakelse i kliniske team 

I undersøkelsen kom kontoransattes deltakelse i kliniske team ut som det viktigste 
organisatoriske grepet som kan legge til rette for økt bruk av sekretærenes kompetanse 
og mer samarbeid med klinikerne. Dette kan gjøre flere oppgaver aktuelle, gi 
sekretærene mulighet til å tilegne seg kunnskap om og fortrolighet med den kliniske 
virksomheten og gi mulighet til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner som kan bidra til 
en fleksibel arbeidsdeling. Oppgaver, kjennskap og arbeidsdeling henger nøye 
sammen. Slik deltakelse kan bane veien for å integrere kontoransatte i en utvidet 
forståelse av det tverrfaglige arbeidet. 

Jeg har brukt uttrykket det doble vi, for å uttrykke kontoransattes tilhørighet både i 
sin egen faggruppe og i det kliniske teamet. Dette er en måte å organisere på som tar 
hensyn til at kontoransatte både trenger kontorfaglig kompetanse/identitet og 
kjennskap til/identifisering med den kliniske virksomheten.  

Deltakelse i team reiser også dilemmaer når det gjelder sekretærens tidsbruk i forhold 
til andre oppgaver og med hensyn til hva som er relevant. Særlig gjelder dette 
deltakelse i mer behandlingsfaglige deler av møtevirksomheten der de pasient-
administrative oppgavene kommer i bakgrunnen, men der det likevel kan være viktige 
ting å lære når det gjelder fortrolighet med den kliniske virksomheten. Siden dette kan 
være vanskelig å sette ord på, ser det ut til at slik deltakelse kan være vanskelig å 
begrunne for de kontoransatte selv. Jeg har også vist hvordan deltakelse støter mot en 
underforstått grense mellom klinikere og kontoransatte. 
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Mitt hovedpoeng her er at det er mye å tjene på å drøfte disse dilemmaene åpent. Om 
sekretærene skal delta i de kliniske teamene, er et valg klinikkene må ta. Det må 
vurderes i forhold til hva som skal være sekretærenes oppgaver og hva slags samarbeid 
en ønsker med klinikerne. En kan tenke seg at avgjørelse om dette hører hjemme på 
organisasjonsnivå, men slik at sekretærene har en egen stemme. Uansett valg av 
organisering kan ansvaret for å skaffe seg kjennskap til den kliniske virksomheten ikke 
ligge på den enkelte kontoransatte og deres uttalte individuelle interesse. 
Organisasjonen må legge til rette for en organisering av arbeidet som gjør det mulig 
for kontoransatte å tilegne seg den kunnskapen og fortroligheten som er nødvendig. 
En slik kjennskap er ikke noe en tilegner seg én gang for alle, og det er ikke 
umiddelbart gitt hva som er nødvendig. Det kan derfor være et alternativ å kombinere 
organisatoriske rammer med at kontoransatte selv har en del frihet til å vurdere ulike 
former for deltakelse. Forutsetningen for dette er at det også ses som en 
arbeidsoppgave å tilegne seg kunnskap om klinikken slik at denne siden ikke 
systematisk nedprioriteres. 

 

V. Tematisering av egne erfaringer 

Min siste problemstilling var hvordan kontoransatte kan tematisere og representere 
sine erfaringer slik at de kan komme til løpende anvendelse i klinikkene. Å videreføre 
arbeidet med å benevne, synliggjøre og anerkjenne kompetansen og den rollen 
kontoransatte som faggruppe spiller i poliklinikken kan være en start på et slikt arbeid. 
Jeg har diskutert tre forutsetninger som kan være viktige for at kontoransatte i større 
grad skal kunne delta i forbedringsarbeid i klinikkene gjennom å snakke på vegne av 
seg selv og sin faggruppe.  

 Et rom for seg selv, dvs. organisatorisk forankrede regelmessige møter 
uforstyrret at telefoner, der det er ro til å reflektere over egen 
arbeidssituasjon og egne erfaringer og til å snakke fram kunnskap som 
ellers er taus. Dette kan også gjøre det mulig å heve individuelle erfaringer 
til systemnivå. Det er verd å merke seg at det kan være nødvendig med 
hjelp utenfra for å få i gang en slik prosess.  

 Muligheten for å ha kontakt med andre kontoransatte på tvers av poli-
klinikkene. Slik kontakt, både selvorganisert og gjennom Bupdatakurs og 
Kontorforum på Bolkesjø, har opp til nå bidratt til å spre kompetanse og til 
å styrke identiteten som kontoransatt i BUP. Det er en utfordring for 
klinikkene å sikre at det finnes rom for slik selvorganisert kontakt og 
samarbeid. Det er en utfordring for kontoransatte å finne former for 
kontakt som gir flest mulig adgang til slike erfaringer. Det er også viktig å 
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beholde og videreutvikle Kontorforum i NFBUIs regi som et forum for 
felles fagutvikling. 

 Anerkjennelse fra leder og dialog med andre faggrupper. Dette handler 
bl.a. om at ledelsen tar sitt ansvar for kontorgruppen på linje med andre 
faggrupper, både i arbeid med kompetanseplaner og i den daglige 
virksomheten, men også om anerkjennelse av det doble vi. Kontoransatte i 
BUP har – og trenger - en tilhørighet både i sin egen faggruppe og i den 
kliniske virksomheten. Anerkjennelse handler også om at det legges til 
rette for møtepunkter for dialog og erfaringsutveksling mellom klinikere og 
kontoransatte, ikke bare som forhandlinger mellom enkeltpersoner. Dette 
vil kunne bidra til å utvikle et reelt tverrfaglig samarbeid. 

Til slutt har jeg pekt på betydningen av et bevisst fagutviklingsarbeid og at dette har en 
organisatorisk forankring. Videreutdanningen for kontoransatte i BUP kan ha 
mulighet til å fungere på denne måten. 

 

VI. Et strategisk dilemma 

Et dilemma for klinikkene som er blitt synlig gjennom undersøkelsen handler om 
utviklingen av kontortjenesten framover. Økt administrativ arbeidsbyrde kan gjøre det 
nærliggende å rekruttere kontorledere med en annen type bakgrunn og kompetanse 
enn fra BUP. Disse vil ha mindre mulighet til gjennom sine arbeidsoppgaver å tilegne 
seg den kjennskapen til den kliniske virksomheten som er nødvendig for å kunne lede 
oppgavene knyttet til dette arbeidet. Et resultat av en slik utvikling vil kunne bli en 
større atskillelse mellom kontortjenesten og klinikken, mindre status og opp-
merksomhet knyttet til de pasientrettede funksjonene og mindre systematisk bruk av 
kontoransattes kompetanse på organisasjonsnivå. Økt satsing på en klinikknær 
kontortjeneste og systematisk oppbygging av en allsidig kontorgruppe som gjør det er 
mulig å dele på de administrative oppgavene, kan være et alternativ til en ensidig 
oppgradering av de administrative funksjonene på bekostning av de pasientrettede. 
Uansett er det viktig å ha et bevisst forhold til at valg av organisering og rekruttering 
av ledelse til kontortjenesten, kan ha konsekvenser for arbeidsdelingen mellom 
kontoransatte og klinikere og for hvilken kompetanse en får tilgang til. 
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Avsluttende kommentarer 

Det er mitt håp at denne undersøkelsen kan være et innspill til diskusjon og 
bevisstgjøring når det gjelder kontoransattes kompetanse og funksjon i poliklinikkene, 
og at den inspirerer til videre undersøkelser og utviklingsarbeid. Det er behov for å 
prøve ut og videreutvikle begreper for å sette ord på kontoransattes kompetanse. Det 
trengs kunnskap om hvordan samspillet med kontoransatte ser ut fra klinikernes og 
ledernes ståsted. Det kan være aktuelt med utviklingsforsøk både når det gjelder 
kompetansebygging med vekt på læring i praksis og når det gjelder utvidet dialog og 
samarbeid mellom kontoransatte og klinikere. 

For meg er denne diskusjonen knyttet sammen med framtiden for BUP-feltet. Vil det 
være mulig å ta vare på og videreutvikle de særegne sidene ved å drive psykisk 
helsevern for barn og unge, eller vil presset fra organisering, tenkning og 
arbeidsmetoder i somatikk og voksenpsykiatri bli for stort? Slik jeg ser det, kan en 
klinikknær kontortjeneste spille en rolle i et slikt aktivt utviklingsarbeid. 
Tilgjengelighet, helhet og brukerperspektiv er viktige verdier i ”Opptrappingsplanen 
for psykisk helse” (SHD 1998). Dette stiller stadig større krav til organisering i alle 
faser av arbeidet. Et best mulig tilbud til barn, unge og deres familier som søker hjelp i 
BUP, krever at alle faggruppers kompetanse anvendes fullt ut. 
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Intervjuguide 1. 03.03.05 

 

1. Jeg vil gjerne at du beskriver/forteller meg om arbeidsdagen og arbeidsoppgavene 
dine så konkret og detaljert som mulig. Jeg vil derfor først be deg om å fortelle meg om 
arbeidsdagen din i går/tidligere i dag, og de ulike oppgavene du gjorde da. Det er ikke 
så viktig om du glemmer noe, eller rekkefølgen er feil, dette er for å ha et utgangspunkt 
for å snakke om de ulike oppgavene. Det er likevel fint om du begynner fra du kom på 
jobben på morgenen. 

For hver arbeidsoppgave: 

 spørre konkret om hvordan oppgaven utføres 
 hvem andre som er involvert, hvordan samarbeidet foregår - hva må en 

kunne/vite for å utføre oppgavene  
 (hva gjør du når han/hun/når han/hun ikke, hva gjør han/hun når du?) 
 spørre om hvorfor det gjøres 
 om det alltid er slik og hvordan det ble som det er nå 
 hvordan de finner ut hva som skal gjøres og når 
 hvem som bestemmer (at noe skal gjøres, når, hva og hvordan) 
 hva tenker/synes du om oppgaven/har du ideer om andre (bedre?) måter 

oppgavene kunne vært løst på 
 hvorfor lederne stiller oppgavene/handler som de gjør 
 hvorfor klinikerne (han/hun) handler som de gjør 

 

2. Kan du beskrive noen andre typiske arbeidsoppgaver som du ikke gjorde i går? Du 
kan f.eks. beskrive dem slik du gjorde dem sist. 

 (følge opp på samme måte) 
 (følge opp de viktigste områdene) 

 

3. Spørre etter noen områder de ikke nevner.  

Spørre om i hvilken grad de får spørsmål som ligger utenfor de direkte oppgavene – 
eks. og hva de gjør med dem. 
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Kan du beskrive arbeidsdelingen mellom sekretærene og kontorleder 
/administrasjonskonsulent? Hvorfor er den blitt slik? Hvilke tanker har du om 
arbeidsdelingen mellom sekretærene/kontorleder? Har du ideer om ting som kunne 
vært gjort annerledes. 

 

4. Du har i mange sammenhenger kommet inn på forholdet til klinikerne og til leder.  

Hvordan tenker du at klinikerne ville beskrive de kontoransattes oppgaver/rolle? 
Hvordan tror du han eller hun ville ønske seg at arbeidsdelingen mellom klinikere og 
kontoransatte var? Hva tenker du om dette? 

Hva tenker du ville være leders beskrivelse av kontoransattes oppgaver? Hva tenker du 
at han/hun synes ville vært ønskelig? Hva tenker du om disse oppfatningene? 

 

5. Nå vil jeg litt nærmere inn på hva slags samarbeidsfora kontoransatte deltar i på 
poliklinikken og hvordan disse brukes. Har kontoransatte egne møter formelt eller 
uformelt, og kan du i tilfelle beskrive hva slags saker dere tok opp på siste møte og hva 
som ble resultatet? (alltid slik? Hvordan ble det slik?) (Hva tenker du om disse 
møtene?) Har du eks. på noe du har villet forandre – og resultatet. 

Hva finnes av felles møter med poliklinikkleder - og kan du beskrive det siste møtet? 
(eks. på saker som tas opp og hva som kommer ut av det, hvem bestemmer dagsorden) 
Hva tenker du om disse møtene?) Eks. på noe du har tatt opp – resultatet. 

Hva finnes av felles møter med andre faggrupper og hva slags saker tas ev. opp der? 

Har kontoransatte tatt opp saker her i løpet av det siste året – i tilfelle hvilke? Og med 
hvilket resultat? Hva tenker du om disse møtene?  

Finnes det noe samarbeid med kontoransatte på andre poliklinikker – og hvordan 
foregår ev. det? Beskrive. Eks. på samarbeid og resultater. Hva tenker du om dette? 

 

6. Tilslutt vil jeg stille deg et litt annerledes spørsmål. Tenk deg at det ble ansatt en 
mann i din jobb. Tror du det ville føre til endringer i jobben, og i tilfelle hvilke? 
(hvorfor?) Hva tenker du om dette? 
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Spørsmål til kontorleder 

 

 Som område, hvilke oppgaver innebærer det å være kontorleder og eks. fra 
de siste dagene. 

 Oppfølgingsspørsmål som i intervjuguiden. 
 Har du tanker om dette å sitte i ledelsen og samtidig være en del av 

kontorgruppa? 
 Mange forteller om en hverdag der det er vanskelig for klinikerne å følge 

opp alle rutinene – hvilken rolle har du i forhold til oppfølging 
/påminning/masing? Og hvordan gjør du det i praksis? Hva gjør de når 
du? 

 Hvordan utformes rutiner og hvem har ansvar for oppfølging i praksis? 
 Spenn i oppgavene – Gjør når det blir for mye? Hva gjør du med det som 

blir for mye? Hvordan prioriterer du? Skjerming/delegering i forhold til de 
andre kontoransatte. 
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