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IKKE STØTTEFUNKSJON UTENFOR
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Målsetting
Å sette ord på kontorfaglig ansattes funksjon i
arbeidsorganisasjoner og utfordre støttefunksjonsbegrepet som grunnlag for organisasjonsutvikling og
kompetanseheving.
Metode
Fokusgruppeintervjuer med 16 klinikere fra 8 poliklinikker
i psykisk helsevern for barn og unge (BUP), observasjon
i en poliklinikk, litteraturstudier og en tidligere
undersøkelse av kontorfaglig ansatte i samme felt
(Jensen 2006).

Følgende funksjoner ble analysert fram
• skape flyt i pasientarbeidet gjennom løpende
problemløsning og formidling mellom
behandlere og pasienter
• skape system og struktur gjennom blant
annet å gjøre rutiner i praksis
• gjøre kontroll nedenfra, blant annet av
registreringsarbeid
• gjøre seg til kommunikasjonsknutepunkt
• utforme organisasjonens grense og lose folk
inn i organisasjonen
I BUP ser det ut til at innføring av et system der hvert
team har en sekretær som medlem av teamet (teamsekretærer) er en måte å legge til rette for disse funksjonene på.

Funksjonene fremmer og forutsetter
• Tett samspill med klinikerne, i stor grad på
individnivå
• God kjennskap til virksomheten,
fortrolighetskunnskap
Hensikten med analysen på systemnivå er å synliggjøre
og begrepsfeste både funksjonene, kontorfaglig ansattes
kompetanse og samarbeidet mellom faggrupper. Slik
kan arbeidet få en tydelig plass i organisasjonen.

Konklusjon
Støttefunksjonsforståelsen står i veien for å se/
forstå kontorfaglig ansattes integrerte funksjon i
organisasjoner. En slik forståelse innbyr i stedet
til organisasjonsformer der kontorfaglig ansattes
trekkes ut fra ”kjernevirksomheten”. Dermed
svekkes muligheten til å utøve de sentrale
funksjonene.
Ved organisasjonsendringer må derfor analyse
av konsekvensene for kontorfaglig ansattes
funksjon være en del av forarbeidet. Analysen
av de fem funksjonene bør kunne være til hjelp i
dette arbeidet
Referanseliste
Jensen, S. (2007). Jakten på kontoransatte kvinners kompetanse.
Materialisten, 38(4), 54-68.
Jensen, S. (2008). Når samhandling forstås som hjelp: Forholdet
mellom kontoransattes kompetanse og samhandlingen med
klinikerne i psykisk helsevern for barn og unge. Tidsskrift for
Norsk Psykologforening, 45(2), 133-140.
Jensen, S. (2010). Taking the analysis one step further. Oualitative
research in psychology, 7(4), 281-298.
Jensen, S. (2012). Når noe går av seg selv, er det nok en
kontoransatt som gjør det. En studie av kontorfaglig ansattes
rolle og funksjon i profesjonelle organisasjoner. Masteroppgave.
Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer. Fulltekst finnes på
brage.bibsys.no

siri.jensen@r-bup.no

