
FAGUTVIKLING
INNLEGG KONTORFORUM 28.04.22

Siri Jensen, tidligere studieleder 
for kontorfaglig utdanning RBUP

sijense@hotmail.no
www.sirijensen.no/#kontor

(Siris kommode)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Takk for invitasjonen! Veldig hyggelig å bli invitert. Fint både å se alle dere jeg kjenner og treffe dere som jeg ikke kjenner.Tittel fagutvikling – utgangspunktet at vi har et fag og er en faggruppe som spiller en sentral rolle i BUP, med kompetanse som er helt nødvendig for at BUP skal kunne være til nytte for barn og familier som trenger det. Hele kontorforum handler jo om fagutvikling, Etikk, kontorfaget sine egne etiske problemstillinger –Registreringspraksis, arkiv –Både kunnskaper, erfaringsutveksling og refleksjon er viktige elementer i fagutvikling – og kontorfaglige i BUP har hatt Kontorforum som eget fagforum helt siden 1987 35 år. heftet. Kommoden.Sammen med kontorutdanningen som i år er 25 år har dette bidratt til en høy faglig bevissthet blant kontorfaglige i BUP. Tar ansvar for faget. Viktig for at kontorfaglige i BUP har en sterkere posisjon enn mange andre, både i sykehus og førstelinjetjenester. Fagutvikling har vært nødvendig for å holde følge og klare de store endringene som har vært. I dag går endringene enda fortere- enda mer nødvendig Jeg skal først si litt om hvordan vi kan forstå kontorfaget, hva slags fag er det vi skal videreutvikle?  Deretter skal jeg snakke om hva fagutvikling kan være for oss og betingelser for å få dette til i hverdagen. 

http://www.sirijensen.no/#kontor


KONTORFAGET I SAMFUNNSPERSPEKTIV

Har et samfunnsoppdrag
 Gode tjenester for barn, unge og deres familier

Raske endringer i krav og betingelser 
krever tilpasning/utvikling 

Motsetning mellom stort behov for 
kontorfaglige og lav forståelse på 
systemnivå
 Høy avhengighet av lederes forståelse
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A.  Større behov – systemer og krav til gode tjenester, fortsatt en ung tjenesteBetingelser som gjør fagutvikling enda mer nødvendig.



NOEN SENTRALE TREKK VED KONTORFAGET PÅ
TVERS AV ARBEIDSOPPGAVER

 Samarbeids/samhandlingsfag
 IKT-fag
 Kvalitetssikringsfag
 Koordinerings- og logistikkfag

Sentrale verktøy
Kommunikasjon
Opplæring 
Rutiner og individuell tilrettelegging
Kjennskap til virksomheten
Proaktiv måte å jobbe på
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Animert. Prøvd å sammenfatte – i forandring. Punktene henger sammen og overlapper hverandre. TILSLUTTKommentere verktøy – Kommunikasjon: tydelig, aktiv lytting, empati, proaktivPreget av allsidighet, arbeid som krever kompetanse på mange områder – og mange ting å holde seg  oppdatert på. Kontorfaglige kommer også fra ulike typer arbeid,  impulser fra mange ulike bransjer/måter å jobbe på – i møte med BUP. Mangfold som styrke.Utgangspunkt for fagutvikling



SAMARBEIDSFAG/SAMHANDLINGSFAG

 gjøres i relasjon til barn og familier, eksterne 
samarbeidspartnere
 Tar imot barn og familier og loser dem inn i klinikken
 Svarer på spørsmål og løser praktiske problemer
 Gjør seg til en som kan spørres
 Brukermedvirkning 

 gjøres i relasjon til kolleger i egen og andre 
faggrupper, og til andre tjenester –fra gjøre for, til 
vise hvordan til gjøre sammen.
 Løser praktiske problemer sammen
 Gjør rutiner i praksis gjennom å svare på spørsmål  -

veilede, lære opp, oversette og formidle
 Skaper lokal praksis i samhandlingen
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IKT-FAG

 Kontorfaglige setter deler av sykehusets datasystem 
ut i livet, gjennom registrering, tilbakemeldinger, 
opplæring og løpende support. 
 En primæroppgave i motsetning til klinikerne – utfordrer 

ideen om at registreringsarbeid går av seg selv
 PC og dataprogram redskap i de aller fleste 

arbeidsoppgaver - overtatt de fleste kontorfunksjoner 
 Teknologien er avgjørende for funksjon, 

arbeidsoppgaver og relasjoner til andre faggrupper. . 
Hvert nytt dataprogram/endring i programmer skaper 
nye oppgaver og relasjoner. Hver nye oppgave det 
samme – f.eks. samarbeid på tvers av tjenester

 Teknologien gir makt og tar makt! IKT-kompetansen 
har vært/er et utgangspunkt for den sentrale rollen i 
pasientadministrasjon og kvalitetssikring. 
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Går av seg selv – Groth den menneskelige hjerneFormer faget løpendeEks. samarbeid på tvers av tjenester, prosedyrekoder, time i 1. brev(Steneutvalget – under koordinering, begge steder?)



KVALITETSSIKRINGSFAG

 Vekt på dokumentasjon og systemer for flyt og 
kvalitet bringer kontorfaget stadig lengre inn i 
arbeidet med barn og familier.

 Vekt på kvalitets og styringsindikatorer har gjort 
oppfølging av registrering, kvalitetssikring av data, 
tallbehandling og rapportering til en stadig 
viktigere del av kontorfaget. 

 Bruk av løpende data i oppbygging av databaser og 
forskning stiller høyere krav til kvalitet

 Mer oppfølging av andre faggrupper gjennom 
samarbeid – ikke gjøre det til et kontrollfag
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Begrep med spesiell betydning av kvalitet – kvalitetsssystemer - prosedyrekvalitet. Kvalitetskontroll og kvalitetsutvikling forutsetter at det foreligger prosedyrer og standarder for de aktiviteter som skal sikres. 



KOORDINERINGS- OG
LOGISTIKKFAG

 Koordinering mellom barn/familier og 
behandlere

 Koordinering i registrering og pasientforløp
 Koordinering mellom folk i andre faggrupper
 Koordinering av praktiske ressurser
 Koordinering mellom ulike tjenester

 mye koordinering foregår uformelt, 
uformelt arbeid er faglig arbeid7
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Nyere organisasjonsteori – vekt på uformell koordinering gjennom nærhet og rutiner. Mer i en artikkel om oversett av org.teori og praksisfelt, se siste foilDeler av denne koordineringen handler om logistikk: Levering av riktig kvantum på riktig sted til riktig tid. Militært uttrykk av omfattende betydning, alt som skal til for at de væpnede styrkene skal kunne fylle sin oppgave.I dag brukes i mange sammenhenger – logistikken i familier – få alt til å gå opp. Mannlig kjønnet, ikke noe spesielt kvinnelig, løsriver fra husmoranalogienUndervurdering av praktiske fag og at ting må fungere i praksis. Ikke bare logistikk (kanskje) ikke omfatter relasjonsarbeidet som koordineringen innebærer, men kanskje utvides med familieanalogien?? 



VERKTØYET

Sentrale verktøy
Kommunikasjon
Opplæring 
Rutiner og individuell tilrettelegging
Proaktiv måte å jobbe på
Kjennskap til virksomheten
Paradoks: Det er en kjerneoppgave for 
kontorfaglige å kunne mye som ligger 
utenfor tradisjonelle kontorfaglige 
oppgaver 8
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HVA KAN FAGUTVIKLING VÆRE FOR OSS

Drive bevisst forbedringsarbeid i det 
daglige

Øke forståelsen for hva vi gjør og hvorfor 
– hvilken funksjon har det for klinikken 
og barn og familier

Utvide rollen vi kan spille i klinikken, 
både innenfor de oppgavene vi har og nye 
oppgaver

Ev. prosjekter
9
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FAGUTVIKLING 1

Utveksle erfaringer systematisk, 
både positive og mer 
problematiske, slik at de kan 
brukes av hele gruppa og hele 
klinikken

Prøve ut nye ting sammen

Samarbeide med klinikerne

28.04.22 SIri Jensen
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Utveksle erfaringer, det gjør vi jo hele tiden, men litt mer systematisk. Hdir –har gode prosedyrer – færre følger opp. Hvordan fungerer en bestemt rutine/endring/sjekkliste? Ofte utgangspunkt i noe som ikke fungerer, mest synlig, også mye å lære av å se på det som går bra.Uendelig med tema –liste? temaene her på kontorforum, ikke bare orientere. kommunikasjon og opplæring både av klinikere, kontorfaglige og nyansatte. Hvordan er det å komme til oss, hva spør folk om, interessant for klinikken, hvordan møter vi folk som er usikre/har trøbbel med språket el.l. -Endringer – prøve ut – oppsummere. Samarbeidet med klinikerne – samhandlingsfag- mye av arbeidet må utvikles sammen.Spørre dem om erfaringer, invitere dem inn. Rutiner, arbeidsdeling,  gjensidige forventningerMå læres, kan være vanskelig å være konkrete nok- har vi språk? Tidligere og nåværende studenter som ressurs/teori som oppsummerte erfaringer



TAUS KUNNSKAP

 Innhentes i handling (lære/vite hvordan) 
ikke (lære/vite at) og må vises i handling.
 erfaringsbasert, automatisert og ikke 

bevisst, situasjonsavhengig, mange ting 
som skjer samtidig 

Kan inndeles i  
 Ferdighetskunnskap (eks. data)
 fortrolighetskunnskap (eks. kjennskap)
 vurderingskunnskap (eks. skjønn)
(Johannesen, K.S. (1999). Praxis og tyst 
kunnande..Dialoger.)
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A. For å utøve kontorfaget trengs mye faktakunnskap, eksplisitt kunnskap . Men det trengs også det som kalles Taus kunnskap.. (Ikke ukjent for de som har hørt meg før.)



MÅ SNAKKES FRAM

Taus kunnskap må snakkes fram gjennom 
deling av konkrete eksempler/erfaringer

Taus kunnskap krever refleksjon for å bli 
kompetanse – dvele ved selve erfaringen før 
en går videre til problemløsning

Deling av konkrete erfaringer kan gjøre en 
sårbar og krever tillit 

Se også 
https://cathrinefilstad.files.wordpress.com/2013/04/taus-
kunnskap-er-gull.pdf
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A. Understreke behovet for deling av erfaringer og refleksjon, gruppearbeid på utdanningen. Ikke bare en skolesak, handler om å utvikle faget.Må øves på – vanskelig å være konkret nok. Hva sa du? Hva sa hun? Fortelle om konkrete situasjoner. Krever tillit. Gjøre seg sårbar. Hvordan tatt imot, ikke si det ville aldri jeg ha gjort eller det er ikke lov. Den som eier eksemplet lede refleksjonen, som i etikk. Alternativt – lage case



FAGUTVIKLING 2

Ligge i forkant, følge med, se nye 
områder kontorfaglige kan bidra 
på, posisjonere seg 

Eks. plass i fora rundt DIPS Arena, i 
samarbeid med andre tjenester, i 
omorganiseringer og nysatsinger
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nye datafunksjoner, omorganiseringer, fra myndighetene, eks. satsingen i opptrappingsplan o.l. på tversGår greit i det daglige, det er under press/endring at det er aller viktigst å være i forkant. Raske endringer. Vise til proaktiv under verktøy – gir bedre mulighet til å påvirke – få organisasjonen til å tenke på kontorfagliges plass i endringerGjøre til integrert del av virksomhetens systemer – vanskeligere å kuttaVære aktive i endringsprosesser



FAGUTVIKLING 3 OG 4

Aktivt innhente ny kunnskap, 
skriftlig og muntlig – følg lyst og 
nysgjerrighet

Snakke om faget på en faglig måte 
og gjøre det kjent for kolleger og 
ledere
 Benytte fellesmøter, øve sammen
 Være bevisst på ordene (generalist-

ikke potet, følge opp – ikke mase)
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Allsidigheten  - bruk for kunnskap om veldig mye (som nevnt?) Ta en runde på hva dere vil vite mer om, utgangpunkt i interesse/lyst, nært beslektet med kompetanseutviklingNye føringer fra myndighetene for BUP-feltet, oppsøke selvHva kommer i datasystemet framover, på kortere og lengre siktHva skjer i sykehusetKlinikernes arbeid, nødvendig å kjenne til – invitere inn kolleger – systemer en jobber med som Tell me more her på kontorforumBruke stoff fra utdanningen/referanser i pensum eller følge med på ny forskning - bibliotekHvordan gjøres ting andre steder



HVORDAN FÅ TID I HVERDAGEN

Sette av fast tid, enten egen tid eller 
del av et kontormøte

Ha en ansvarlig for fagutviklingen, 
uansett om temaer går på omgang

Forankre tidsbruk hos leder, ev. også 
temaer

Styr arbeidet selv
Lag gjerne en plan for temaer

Sett av fagdager og plass til fora med 
kontorfaglige på tvers

28.04.22 SIri Jensen
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Masse ideer – mye en vil – men hvordan få tid? Møtetid brukes opp, nye ting ovenfra, beskjeder. Ansvarlig – men slutte kollektivt opp, komme med ideer, brukeForankre hos leder. Kanskje komme med forslag til tema til leder, ev. tema som passer med klinikkens satsing. Fortelle om på fellesmøte? Sikre seg respekt for tid.Ikke rettferdighet – faglig nødvendig. Utfordring til ledere – lagt ut på NBUP-lista - kommodestyre sjøl. Snakke om hva tida skal  brukes til. Behov og ønsker. Fagutviklingsekretær OUS, veldig overordnet, omfattende, men gir en pekepinn – Elisabeth dele på FB? Jobbe for formalisert ansvar som gir tid til å jobbe særskilt med oppgavene, men ikke vente på det. Starte i det små..Snakker mest om fagutvikling som en del av hverdagen. Fagdager kan også være en viktig arena – om en ikke bare tenker påfyll. Utgangspunkt i fag.Fora med kontorfaglige på tvers – blikk utenfra – utfordre det selvsagte, går an å gjøre annerledes



GJENNOMFØRE

Ikke avlyse – bruk tida selv om flere 
er borte 

Gjerne tema på forhånd, men ikke 
forutsette forberedelser

Ha referat med konklusjoner – som 
er lett å finne 
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Alltid noen som ikke er tilstede, ingen har noe, ev. skifte tema, noe aktuelt eller fra en liste en har laget sammen. Kanskje starte opp med et møte der en snakker om rammene og temaer osv. Oppfordre til å forberede seg til tema ved å notere i løpet av arbeidet – ikke lett, men mulig, men ikke avhengig av det.Referat –  lett å finne ev. en som har ansvar for å formidle noeMåte å jobbe på i hverdagen – ikke noe utenfor - Hverdagen gir erfaringer hele tiden, begynne å se det. Egen ramme, se på arbeidet med et annet blikk, ikke selvsagt, gjøre det kjente ukjent . 



KLINIKKENS FAGUTVIKLING

Kontorfaglig fagutvikling må ha en 
plass i klinikkens helhetlige 
fagutvikling.

Forskningsprosjekter og endringer i 
det kliniske arbeidet som regel 
konsekvenser for det kontorfaglige, 
viktig å være med fra start

Argumenter for deltakelse i 
samarbeidsfora med andre tjenester

28.04.22 SIri Jensen
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–konsekvenser for kontorfaglige og samarbeidet med klinikere er et  felles anliggende Melde tilbake til fellesmøte – ikke bare om rutiner, men om arbeidet med dem – inspirasjonEks. Samarbeidsmøter med andre tjenester –utvikling av dette samarbeidet



DEL ERFARINGER GJENNOM FORAENE DERE
HAR FOR UTVEKSLING PÅ TVERS AV KLINIKKER

Fora på tvers lokalt
Felles for hele feltet, unike for 

kontorfaglige i BUP
 NBUP-

Kontorforum/facebookliste
 Fagdager RBUP og 

kontorutdanningen
 Ev. andre nettverk
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Blir felles fagutvikling gjennom deling. Lokale fora ofte avhengig av ildsjeler – Filstad, fagutvikling avhengig av uformelle nettverk, personlig engasjement.Andre: fra utdanningen, helseforetak, brukermøter dataUnikt at dere har kontorforum og kontorutdanningen. Kontorgruppa jobber uten egne ressurser – viktig å støtte opp om dem, Hefte om historiaKanskje mulig å ha erfaringer med fagutvikling som tema Kontorforum eller utdanningen – med innlegg fra mange steder?? Ønske meg tema om kontorfagliges rolle i samarbeid på tvers av tjenester?Til hjelp – momenter fra utdanningens tema om kontorfagliges rolle, oppgaver og funksjon, samt et dokument med tips. Sammen med fagutviklingssekretæren??



TO OPPFORDRINGER TIL SLUTT
SETT REALISTISKE MÅL OG VÆR FORNØYD 
MED DET DERE FÅR TIL!

TA VARE PÅ FORAENE DERE HAR OG STØTT 
OPP OM  DE SOM DRIVER DEM!

LYKKE TIL!

28.04.22 SIri Jensen
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Ikke et nytt område for dårlig samvittighet – noe vi ikke får til, men burde, stimulere faglig nysgjerrighet og glede som drivkraft. Går det på trynet, så ble det for mye og legg en ny – og kanskje mer realistisk plan.



FOR DEM SOM VIL VITE MER

I Siris kommode finner dere blant annet heftene 
Kontorforum 30 år, om kontorforums historie 
https://www.sirijensen.no/kontorforum_bup_30.pdf
og Å utvikle et fag, om utviklingen av kontorfaget 
gjennom kontorutdanningen og utviklingsarbeid 

Videre ligger et aktuelt innlegg i Tidsskrift for 
Norsk psykologforening, En underkjent faggruppe

Jeg har også laget et dokument som heter Punkter 
om kontorfag og fagutvikling, med noen sentrale 
momenter fra utdanningen og tips om arbeidet  
med fagutvikling. 20
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