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Forord

20-årsjubileet til Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør 
(RBUP), i 2019 var et godt påskudd for å begynne å skrive historien om kontorutdanningen 
og det kontorfaglige feltet på RBUP. Feltet består i 2021 av to 2-årige kontorfaglige  
utdanninger, for BUP og for førstelinjetjenestene, fagdager for kontorfaglige i ulike  
tjenester og tjenestestøtteoppdrag. Arbeidet er forankret i erfaring fra praksis og  
utdanning, samt forskning. Utdanningen for kontorfaglige ansatte i psykisk helsevern for 
barn og unge (BUP) startet opp i 1997, og fram til 2020 har fjorten kull (med rundt 250  
studenter) tatt 1. år av utdanningen. Ni kull (rundt 140 studenter) har gjennomført 2. år. I 
2019 gjennomførte 46 studenter det første kullet i utdanningen for kontorfaglig ansatte i 
kommunale helse- og sosialfaglige tjenester og tilsvarende virksomheter (førstelinje- 
utdanningen), og 2. kull startet opp i 2020. 

Dette er historien om videreutdanning drevet fram av kontorfaglig ansatte selv, utfra et  
ønske om å øke kunnskaper og kompetanse for å være med å yte bedre hjelp til barn, 
unge og familier. Utdanningen for BUP har vært mulig med støtte fra tre av regions- 
sentrene i ulike faser og med fødselshjelp og formell forankring i Høgskolen i Sør- 
Trøndelag (HIST) fram til 2018. Førstelinjeutdanningen bygger på disse erfaringene.  
Samtidig er det en historie om konstituering og utvikling av et fagfelt, gjennom gjensidig 
påvirkning mellom praksis, undervisning og forskning. Dette samspillet var en bærende 
tanke på Nic Waals Institutt (NWI), og i RBUP Øst og Sør der utdanningen har hatt en plass 
fra 2003. Fagutviklingen ville ikke kunnet skje på samme måte uten denne opprinnelsen, 
uten tverrfaglig samarbeid og inspirasjon eller uten RBUPs konsekvente støtte både til 
utdanningen og fagfeltet. 

Begge utdanningene har fått god evaluering av studentene. Utdanningene blir oppfattet 
som relevant og nyttig. Studentene gir uttrykk for at de har fått begreper til å forstå og 
snakke om egen kompetanse og funksjon i tjenesten og er blitt mer stolt av arbeidet sitt. 
De ser i større grad helheten i tjenestene og har fått økt forståelse for betydningen både 
av kontorfaget og eget arbeid samt større selvtillit og trygghet i arbeidet. Erfaringsutveks-
ling har vært avgjørende for studentenes læring og bidratt til å knytte sammen teori og 
praksis.

Det er ikke gjort noen undersøkelse av hvordan fagfeltet, utover studentene selv, opplever 
utdanningen. Psykologspesialist Anne-Stine Meltzer som fra 2012-2019 var leder i NBUP, 
BUP-feltets organisasjon, legger vekt på at kontorfaglige i BUP gjennom over 20 år med 
kontorfaglig utdanning har fått en sterkere faglig identitet, både som enkeltpersoner og 
som faggruppe. De har også fått sitt eget nettverk. Med økte kunnskaper og forståelse for 
helheten har de i større grad kunnet være med å utforme løsninger på nye utfordringer¹. 
Inntrykket bekreftes av mange positive muntlige tilbakemeldinger gjennom årene om  
sterkere faglighet og høyere kvalitet. At klinikkene fortsetter å sende studenter til  
utdanningen, kan videre tolkes som et tegn på at de opplever å ha nytte av den. 

1Samtale med Meltzer 2019

Min bakgrunn for å skrive denne historien er at jeg har jobbet som kontorfaglig ansatt i 
BUP, på NWI, fra 1993 og vært utleid derfra til RBUP som studieleder for utdanningene 
fra 2003 og ut 2017 i 30% stilling.  Fra 2018 til sommeren 2020 har jeg vært engasjert av 
RBUP i 25/20% stilling som rådgiver for  feltet. Parallelt har jeg gjennomført to intervju- 
undersøkelser i feltet , den siste til en master i velferdsforvaltning: «Når noe går av seg 
selv, er det nok en kontoransatt som gjør det. Kontorfaglig ansattes rolle og funksjon i 
profesjonelle organisasjoner.» Mitt perspektiv på utdanningen og utviklingen av feltet er 
derfor et innenfraperspektiv med de fordeler og ulemper dette fører med seg. Samtidig 
har forskningsarbeidet gjort det nødvendig også å se feltet utenfra bl.a. ved bruk av teori. 
Teksten som følger her bygger på skriftlig materiale fra hele perioden, studieplaner, opp-
legg for samlinger, referater fra ressursgruppemøter, studentevalueringer, egne artikler, 
samt innspill fra folk som har deltatt underveis. 

Jeg har valgt å skrive historien fordi jeg mener at erfaringene har nytteverdi for arbeidet  
videre gjennom at diskusjonene og tenkningen bak løsningene som er valgt blir tydelig-
gjort. Jeg ønsker videre å synliggjøre at det er svært mange som har bidratt til utviklingen 
av fagfeltet. Det å ta utdanning, skrive arbeidskrav, ta eksamen, presentere for en forsam-
ling, eller delta i ressursgruppe har kostet arbeid – og den kollektive innsatsen har gitt  
resultater for kontorfaglig ansatte som gruppe. Mitt ønske er at historien kan bidra i arbei-
det med å synliggjøre kontorfaglig ansatte som likeverdig faggruppe i tjenestene med helt 
nødvendig kompetanse i arbeidet for barn, unge og deres familier, og inspirere alle dem 
som skal føre dette arbeidet videre uansett tjeneste.

Jeg har valgt å bruke begrepet kontorfaglig ansatte i hele historien, selv om begrepet først 
ble tatt systematisk i bruk i utdanningen underveis. Tidligere het det, i hvert fall i BUP,  
kontoransatte, og ble ofte stilt opp som motsetning til fagpersonene (behandlerne).  
Begrepet kontorfaglig ansatte tydeliggjør at dette er like mye fagpersoner, selv om det er 
et annet fag. Flere steder brukes fortsatt begrepet merkantile; dette er imidlertid et begrep 
som	mange	kontorfaglige	ikke	identifiserer	seg	med,	siden	det	i	utgangspunktet	var	 
knyttet til handelsvirksomhet. Administrativt personale er heller ikke egnet; begrepet 
knytter kontorfaglige nærmere til ledelse og fjerner dem fra det daglige arbeidet knyttet til 
barn og familier. 

Oslo, juli 2021
Siri Jensen 
sijense@hotmail.no, www.sirijensen.no 

2Jensen 2006 og Jensen 2012
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Innledning

Ansatte med kontorfaglig kompetanse er nødvendig for å kunne gi barn og unge i  
kommunale og statlige tjenester den hjelpen de trenger. Kompetanseheving og fag- 
utvikling trengs for at kontorfaglige hele tiden skal kunne bidra til bedre tjenester. Styrking 
av kontorfaget er uløselig knyttet til utviklingen av arbeidet med barn, ungdom og familier. 
Denne sammenhengen har vært, og må fortsatt være, utgangspunktet for RBUP og for de 
kontorfaglige utdanningene. Kontorfaglig ansatte er en nødvendig faggruppe i tjenestene 
på linje med de andre.

I denne teksten vil jeg først se på noen sentrale betingelser for at det kontorfaglige feltet 
har kunnet utvikle seg til et selvstendig og i økende grad kunnskapsbasert felt, integrert 
i RBUPs arbeid. Deretter vil jeg se på noen utfordringer i arbeidet med de kontorfaglige 
utdanningene og til slutt oppsummere hva som kan være virksomme elementer i disse.

Del I  
Sentrale betingelser for utviklingen av utdanningene og det 
kontorfaglige feltet på RBUP

I dette avsnittet vil jeg drøfte seks betingelser:  
 
 forståelse av kontorfaglig kompetanse som nødvendig kompetanse
 fagutvikling på egne premisser sammen med tverrfaglig samarbeid
 samspill mellom praksis, utdanning og forskning/utviklingsarbeid 
 forståelse av kontorfagliges rolle i et samfunnsperspektiv 
 både ildsjeler og organisatorisk forankring 
 respekt og anerkjennelse basert på fag

1. Første betingelse:  
Forståelsen av kontorfaglig kompetanse som nødvendig kompetanse
Kontorutdanningen tar utgangspunkt i best mulig tjenester for barn, unge og deres  
familier. Dette krever et tverrfaglig tjenestetilbud med høyt spesialiserte faggrupper for 
å dekke hele barnets livsverden og hele den komplekse organiseringen av tjenestene. 
Kontorfaglig ansatte er en av disse gruppene på lik linje med de helse- og sosialfaglige 
gruppene. Deres kompetanse har blitt stadig viktigere både pga teknologiske og politisk/
administrative prosesser. 

BUP-utdanningen som startet opp i 1997 på RBUP Midt-Norge i samarbeid med Høg- 
skolen i Sør-Trøndelag ble drevet fram av kontorfaglige selv³ . Arbeidet startet opp rundt 
1994,	med	uavhengige	initiativer	flere	steder	i	landet.	Kontorfaglige	ønsket	mer	 
kompetanse for bedre å kunne bidra i arbeidet for å skape så gode tjenester som mulig. 
BUP-ene var små og den kontoransatte satt som regel alene, noe som krevde allsidig 
kompetanse. Alle de andre faggruppene i BUP hadde sine videreutdanninger.

3 For mer om oppstarten av utdanningen, se Kontorforum i BUP 30 år (Jensen, 2018).

1.1 Kontorfaglige oppgaver 

Helt fra starten var en sentral oppgave at kontoransatte tok imot barna og familiene deres 
på venterommet og hadde kontakt med dem på telefon. En av initiativtakerne formulerte 
behovet for økt kompetanse slik: «Kontoransatte var fagpersoner som i sitt arbeid kommer 
i direkte/indirekte kontakt med klienter og deres familie. Arbeidet innebærer ikke direkte 
klientarbeid, men mange oppgaver/situasjoner, møter med klientene og deres  
problemer. Som regel er vi de første som møter klienten, og det er viktig at vi møter  
klienten og deres familie på en riktig måte. I disse situasjonene følte vi at vi manglet  
kompetanse⁴».	Betydningen	av	barn	og	familiers	første	møte	med	hjelpeapparatet	for	å	
bygge tillit er vel kjent fra litteraturen. Svendsen (2005, s. 201) skriver om kontorfull- 
mektigen som tok imot pasientene at hun med sin «likefremme væremåte bidro til å 
ufarliggjøre familienes første møte med barnepsykiatrien». Sagt på en mer faglig måte: 
Kontorfaglige representerer institusjonen og bidrar blant annet til å bygge familienes tillit 
til at de er kommet til et sted som respekterer dem og vil dem vel. Aamodt viser hvordan 
møtet med kontorfaglige i ekspedisjonen på sosialkontor virker inn på de videre  
samtalene i tjenesten (Aamodt, 2014, s. 149-151). 

Like viktig var kontoransattes organiserende arbeid. De holdt oversikt over pasientene 
med henvisninger, avtaler og avslutninger, de skrev innkallinger og journalnotater (etter 
diktat) og holdt orden på disse. De svarte på telefoner fra samarbeidspartnere og spørs-
mål fra klinikerne. De hadde oversikt over hvor behandlerne var, organiserte møter og  
hadde ansvar for post, arkiv og oppfølging av budsjett og regnskap. Kort sagt, de holdt 
orden på logistikken – hva og hvem som måtte være hvor når, et systemarbeid som ikke 

4 Wenche Furulund (nå Pedersen) i Nyhetsbrev fra NFBUI (Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner),1996.

Inger Beate Almli Thomassen, BUP Porsgrunn, i typisk arbeidssituasjon.
Foto: privat
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kontorfaglige feltet på RBUP

I dette avsnittet vil jeg drøfte seks betingelser:  
 
 forståelse av kontorfaglig kompetanse som nødvendig kompetanse
 fagutvikling på egne premisser sammen med tverrfaglig samarbeid
 samspill mellom praksis, utdanning og forskning/utviklingsarbeid 
 forståelse av kontorfagliges rolle i et samfunnsperspektiv 
 både ildsjeler og organisatorisk forankring 
 respekt og anerkjennelse basert på fag

1. Første betingelse:  
Forståelsen av kontorfaglig kompetanse som nødvendig kompetanse
Kontorutdanningen tar utgangspunkt i best mulig tjenester for barn, unge og deres  
familier. Dette krever et tverrfaglig tjenestetilbud med høyt spesialiserte faggrupper for 
å dekke hele barnets livsverden og hele den komplekse organiseringen av tjenestene. 
Kontorfaglig ansatte er en av disse gruppene på lik linje med de helse- og sosialfaglige 
gruppene. Deres kompetanse har blitt stadig viktigere både pga teknologiske og politisk/
administrative prosesser. 

BUP-utdanningen som startet opp i 1997 på RBUP Midt-Norge i samarbeid med Høg- 
skolen i Sør-Trøndelag ble drevet fram av kontorfaglige selv³ . Arbeidet startet opp rundt 
1994,	med	uavhengige	initiativer	flere	steder	i	landet.	Kontorfaglige	ønsket	mer	 
kompetanse for bedre å kunne bidra i arbeidet for å skape så gode tjenester som mulig. 
BUP-ene var små og den kontoransatte satt som regel alene, noe som krevde allsidig 
kompetanse. Alle de andre faggruppene i BUP hadde sine videreutdanninger.

3 For mer om oppstarten av utdanningen, se Kontorforum i BUP 30 år (Jensen, 2018).

1.1 Kontorfaglige oppgaver 

Helt fra starten var en sentral oppgave at kontoransatte tok imot barna og familiene deres 
på venterommet og hadde kontakt med dem på telefon. En av initiativtakerne formulerte 
behovet for økt kompetanse slik: «Kontoransatte var fagpersoner som i sitt arbeid kommer 
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problemer. Som regel er vi de første som møter klienten, og det er viktig at vi møter  
klienten og deres familie på en riktig måte. I disse situasjonene følte vi at vi manglet  
kompetanse⁴».	Betydningen	av	barn	og	familiers	første	møte	med	hjelpeapparatet	for	å	
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møtet med kontorfaglige i ekspedisjonen på sosialkontor virker inn på de videre  
samtalene i tjenesten (Aamodt, 2014, s. 149-151). 

Like viktig var kontoransattes organiserende arbeid. De holdt oversikt over pasientene 
med henvisninger, avtaler og avslutninger, de skrev innkallinger og journalnotater (etter 
diktat) og holdt orden på disse. De svarte på telefoner fra samarbeidspartnere og spørs-
mål fra klinikerne. De hadde oversikt over hvor behandlerne var, organiserte møter og  
hadde ansvar for post, arkiv og oppfølging av budsjett og regnskap. Kort sagt, de holdt 
orden på logistikken – hva og hvem som måtte være hvor når, et systemarbeid som ikke 

4 Wenche Furulund (nå Pedersen) i Nyhetsbrev fra NFBUI (Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner),1996.

Inger Beate Almli Thomassen, BUP Porsgrunn, i typisk arbeidssituasjon.
Foto: privat
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hadde noe navn. Kontorfaglige hadde en lang historie i BUP-feltets korte historie.  
Johnsen (2005, s. 219)  betegner kontordamen som ankerfeste og den eneste forutsigbare 
personen i klinikken i Kristiansand i oppstartsperioden fra 1967 og langt ut på 1970-tallet. 
Kontoransatte måtte derfor være med i og ha kunnskap om det meste som foregikk.  
Slik fortsatte det mange steder, selv om det også var steder der kontoransatte i mindre 
grad var integrert i klinikkene.

I begynnelsen av 1990-årene utviklet BUP-feltet sitt eget datasystem: BUP-data. Kontor-
faglige ble gitt, og tok, en sentral rolle, både for å få ut korrekte tall om virksomheten til 
myndighetene (antall pasienter, hvorfor de kom til BUP etc.) og for å gi klinikerne mulighet 
til	å	ta	i	bruk	programmet	som	verktøy	i	det	daglige	arbeidet.	De	kontorfaglige	fikk	rollen	
med å sørge for kvaliteten på den informasjonen tjenesten ble målt etter og for mye av 
opplæringen av klinikerne. Valget av en slik strategi sier mye om kontoransattes sentrale 
rolle i BUP-ene og understreker avhengigheten av deres kompetanse. BUP-data dannet 
etter hvert infrastrukturen for mye av kontorfagliges oppgaver. Kravene til kompetanse hos 
kontoransatte økte. Datakompetansen var selvsagt sentral, men like viktig var kjennskap 
til virksomheten datasystemene skulle fungere i og lovverk og føringer det skulle jobbes 
etter. En kan hevde at de kontorfaglige ble ansvarlige for reell implementering av arbeids- 
og rapporteringsverktøyet i tjenesten.

Samtidig var det for initiativtakerne til kontorutdanningen viktig å vise at kontoransatte 
også	«var	noe»,	på	arbeidsplasser	med	høyt	utdannede	kolleger⁵	.	Dette	var	et	budskap	
som både gjaldt de andre yrkesgruppene i BUP og de kontoransatte selv. Anerkjennelse 
og respekt for kontorfaglige som en faggruppe med helt nødvendig kompetanse har da 
også blitt et sentralt element i utdanningen.

1.2 Den første studieplanen
Utdanningen var bygd over noen av de samme pedagogiske prinsippene som utdannin-
gen for de andre yrkesgruppene som spesialiserte seg i feltet. Den var samlingsbasert, 
med skriftlige arbeidskrav mellom samlingene som knyttet an til arbeidet på egen  
arbeidsplass. Erfaringskunnskap skulle forbindes med teoretisk kunnskap. Det ble lagt 
vekt på forståelse av kontorfagliges egen profesjonelle rolle. Utdanningen ble avsluttet 
med	en	fire	timers	skoleeksamen,	i	utgangspunktet	frivillig,	som	ga	15	studiepoeng.

Forståelsen av oppgavene og hva som var nødvendig kompetanse avspeiler seg i hoved-
temaene for pensum og forelesninger, temaer som med noen endringer i formuleringer og 
utforming er videreført fram til i dag:

 Barne- og ungdomspsykiatri: Historikk, sykdomsforståelse og behandlingsarbeid
 Profesjonenes roller, kompetanse og samarbeid
 Mottak og skranketjenester som «publikumsservice», herunder både etikk og   
 samarbeid
 Organisasjonsoppbygging, lover og regler
  Saksbehandling, kontortekniske rutiner, herunder generell og avansert bruk  
 av data.

5Kvernø i (Jensen, 2018). Kontorforum i BUP 30 år. NBUP 2018.  

Målsettingen var å gi kontoransatte i BUP «økte kunnskaper om institusjonens oppbygging 
og arbeidsmåte, forholdet til samarbeidende instanser, forvaltning og saksbehandling  
innen BUP, barnepsykiatrisk kunnskap og større kompetanse i mottak av klienter/ 
pasienter. Ferdigheter som skal trenes i kursperioden: skrankeservice, kommunikasjon og 
skriving	av	referater	og	notater⁶.»	

Målsettingen viser gjennomslag for en bred forståelse av behovet for kontorfaglig  
kompetanse i en tjeneste som BUP – både økte kunnskaper, kjennskap til BUP og BUPs 
behandlingsvirksomhet og økte ferdigheter innen det som var kontorfagliges unike  
kompetanse i det tverrfaglige samarbeidet. Utdanningen anerkjente implisitt at kontor- 
faget utformes i det enkelte felt. En slik forståelse var imidlertid ikke selvsagt. De kontor- 
faglige som jobbet fram utdanningen hadde gode støttespillere i feltet. Samtidig møtte de 
- og studenter som tok utdanningen – motstand. Det fantes holdninger blant kolleger i  
andre faggrupper og ledere om at kontoransatte ikke kunne ha behov for en høgskole- 
utdanning. Studentene kunne også møte ironiske spørsmål om hva de skulle lære der. 
Dette	har	fulgt	kontorutdanningen	hele	veien.	Mange	år	senere	fikk	RBUP	en	forespørsel	
om heller å lage kortere kurs for denne gruppa. I arbeidet med tilbud til førstelinjen, som 
startet opp i 2012, støtte vi på en leder som mente at kontorfaglige ikke trengte noen 
kompetanseheving; de som satt i ekspedisjon/telefon hadde beskjed om «ikke å svare 
på noe». Videre kan ledere fortsatt i 2019 argumentere med at kontorfaglige er så viktige i 
hverdagen at de ikke kan unnværes de dagene som er nødvendig for å delta på utdanning.

Den aller første studieplanen

6Studieplan for Utdanning for kontoransatte i BUP i samarbeid med Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri, helseregion  
 IV, NTNU. Kull 1 1997-1998.



Side 9Om å utvikle et fagSide 8 Om å utvikle et fag

hadde noe navn. Kontorfaglige hadde en lang historie i BUP-feltets korte historie.  
Johnsen (2005, s. 219)  betegner kontordamen som ankerfeste og den eneste forutsigbare 
personen i klinikken i Kristiansand i oppstartsperioden fra 1967 og langt ut på 1970-tallet. 
Kontoransatte måtte derfor være med i og ha kunnskap om det meste som foregikk.  
Slik fortsatte det mange steder, selv om det også var steder der kontoransatte i mindre 
grad var integrert i klinikkene.

I begynnelsen av 1990-årene utviklet BUP-feltet sitt eget datasystem: BUP-data. Kontor-
faglige ble gitt, og tok, en sentral rolle, både for å få ut korrekte tall om virksomheten til 
myndighetene (antall pasienter, hvorfor de kom til BUP etc.) og for å gi klinikerne mulighet 
til	å	ta	i	bruk	programmet	som	verktøy	i	det	daglige	arbeidet.	De	kontorfaglige	fikk	rollen	
med å sørge for kvaliteten på den informasjonen tjenesten ble målt etter og for mye av 
opplæringen av klinikerne. Valget av en slik strategi sier mye om kontoransattes sentrale 
rolle i BUP-ene og understreker avhengigheten av deres kompetanse. BUP-data dannet 
etter hvert infrastrukturen for mye av kontorfagliges oppgaver. Kravene til kompetanse hos 
kontoransatte økte. Datakompetansen var selvsagt sentral, men like viktig var kjennskap 
til virksomheten datasystemene skulle fungere i og lovverk og føringer det skulle jobbes 
etter. En kan hevde at de kontorfaglige ble ansvarlige for reell implementering av arbeids- 
og rapporteringsverktøyet i tjenesten.

Samtidig var det for initiativtakerne til kontorutdanningen viktig å vise at kontoransatte 
også	«var	noe»,	på	arbeidsplasser	med	høyt	utdannede	kolleger⁵	.	Dette	var	et	budskap	
som både gjaldt de andre yrkesgruppene i BUP og de kontoransatte selv. Anerkjennelse 
og respekt for kontorfaglige som en faggruppe med helt nødvendig kompetanse har da 
også blitt et sentralt element i utdanningen.

1.2 Den første studieplanen
Utdanningen var bygd over noen av de samme pedagogiske prinsippene som utdannin-
gen for de andre yrkesgruppene som spesialiserte seg i feltet. Den var samlingsbasert, 
med skriftlige arbeidskrav mellom samlingene som knyttet an til arbeidet på egen  
arbeidsplass. Erfaringskunnskap skulle forbindes med teoretisk kunnskap. Det ble lagt 
vekt på forståelse av kontorfagliges egen profesjonelle rolle. Utdanningen ble avsluttet 
med	en	fire	timers	skoleeksamen,	i	utgangspunktet	frivillig,	som	ga	15	studiepoeng.

Forståelsen av oppgavene og hva som var nødvendig kompetanse avspeiler seg i hoved-
temaene for pensum og forelesninger, temaer som med noen endringer i formuleringer og 
utforming er videreført fram til i dag:

 Barne- og ungdomspsykiatri: Historikk, sykdomsforståelse og behandlingsarbeid
 Profesjonenes roller, kompetanse og samarbeid
 Mottak og skranketjenester som «publikumsservice», herunder både etikk og   
 samarbeid
 Organisasjonsoppbygging, lover og regler
  Saksbehandling, kontortekniske rutiner, herunder generell og avansert bruk  
 av data.

5Kvernø i (Jensen, 2018). Kontorforum i BUP 30 år. NBUP 2018.  

Målsettingen var å gi kontoransatte i BUP «økte kunnskaper om institusjonens oppbygging 
og arbeidsmåte, forholdet til samarbeidende instanser, forvaltning og saksbehandling  
innen BUP, barnepsykiatrisk kunnskap og større kompetanse i mottak av klienter/ 
pasienter. Ferdigheter som skal trenes i kursperioden: skrankeservice, kommunikasjon og 
skriving	av	referater	og	notater⁶.»	

Målsettingen viser gjennomslag for en bred forståelse av behovet for kontorfaglig  
kompetanse i en tjeneste som BUP – både økte kunnskaper, kjennskap til BUP og BUPs 
behandlingsvirksomhet og økte ferdigheter innen det som var kontorfagliges unike  
kompetanse i det tverrfaglige samarbeidet. Utdanningen anerkjente implisitt at kontor- 
faget utformes i det enkelte felt. En slik forståelse var imidlertid ikke selvsagt. De kontor- 
faglige som jobbet fram utdanningen hadde gode støttespillere i feltet. Samtidig møtte de 
- og studenter som tok utdanningen – motstand. Det fantes holdninger blant kolleger i  
andre faggrupper og ledere om at kontoransatte ikke kunne ha behov for en høgskole- 
utdanning. Studentene kunne også møte ironiske spørsmål om hva de skulle lære der. 
Dette	har	fulgt	kontorutdanningen	hele	veien.	Mange	år	senere	fikk	RBUP	en	forespørsel	
om heller å lage kortere kurs for denne gruppa. I arbeidet med tilbud til førstelinjen, som 
startet opp i 2012, støtte vi på en leder som mente at kontorfaglige ikke trengte noen 
kompetanseheving; de som satt i ekspedisjon/telefon hadde beskjed om «ikke å svare 
på noe». Videre kan ledere fortsatt i 2019 argumentere med at kontorfaglige er så viktige i 
hverdagen at de ikke kan unnværes de dagene som er nødvendig for å delta på utdanning.

Den aller første studieplanen

6Studieplan for Utdanning for kontoransatte i BUP i samarbeid med Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri, helseregion  
 IV, NTNU. Kull 1 1997-1998.



Side 11Om å utvikle et fagSide 10 Om å utvikle et fag

Arbeidskravene bygde opp under målsettingen. I første arbeidskrav skulle studentene 
intervjue kolleger, først og fremst i andre faggrupper, om arbeidsstedets historikk, ideologi 
(tankegrunnlag, normer, verdier) og behandlingsmodeller. Andre arbeidskrav handlet om 
forståelse for barn og familier som kommer og kommunikasjon enten med dem eller med 
kolleger, med bruk både av egne erfaringer og teori. Pionerene traff godt også her; begge 
arbeidskravene er i all hovedsak videreført.

RBUPs arbeid på det kontorfaglige feltet, med utdanninger og fagdager, bygger på at 
kontorfaglig ansattes kompetanse er helt nødvendig for tjenestenes virksomhet. En slik 
forståelse er avgjørende for at tilbudene skal kunne gjøres relevante både for kontor- 
faglige og tjenestene. Anerkjennelse av kompetansen bidrar videre til å styrke respekten 
for kontorfaglig ansatte som faggruppe. 

2. Andre betingelse:  
Fagutvikling på egne premisser – og tverrfaglig samarbeid
En viktig betingelse for utviklingen av det kontorfaglige feltet har vært kombinasjonen av 
fagutvikling på egne premisser (ansvar for eget fag) og tverrfaglig samarbeid. Kontorfaglig 
ansattes oppgaver krever at de både er en egen faggruppe og en integrert del av feltet de 
jobber i. 

Utdanningen ble utformet av kontorfaglige i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trønde-
lag (HIST) og Regionsenter for barn og unges psykiske helse i Midt-Norge (da RBUP, nå 
RKBU). Utdanningen var også forankret i BUP-feltets egen organisasjon NFBUI, nå NBUP, 
og dets årlige Kontorforum der kontorfaglige fra hele landet møttes i samband med 
foreningens	årlige	kongress⁷	.	Utdanningen	gikk	med	to	kull	i	Trondheim	og	deretter	to	i	
Bergen (i samarbeid med RBUP Vest, nå RKBU) under direkte ledelse av HIST, før den kom 
til Oslo i 2003.

2.1 Ledelse over eget fag
I 2003 kom kontorfaglige inn igjen som direkte premissleverandører for utdanningen. 
RBUP Øst og Sør leide inn en egen studieleder for kontorutdanningen i 30%. Siri Jensen, 
kontorfaglig ansatt på Nic Waals Institutt (NWI), jobbet som seksjonssekretær tett på det 
kliniske arbeidet og senere i kvalitetsutvalget på NWI. Samtidig hadde hun bred kontakt 
med kontorfaglige gjennom arbeid med BUP-data og Kontorforum. Hun skulle ha stillin-
gen som studieleder fram til utgangen av 2017. HIST hadde fortsatt det formelle ansvaret 
for opptak, studiepoeng, studieplan og eksamen, men fra 2004 var i praksis ledelsen av 
utdanningen i faggruppas egne hender. Selv om studieplanen var den samme, ble  
utdanningen tettere knyttet til kontorfagliges daglige praksis.

2.2 Del av tverrfaglig miljø
Tilhørighet til RBUP øst og sør, med den nære tilknytningen til klinikkene NWI og SSBU 
(Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri), ga utdanningen en tverrfaglig forankring. 
Studieleder deltok i samarbeidsmøter med studielederne for spesialistutdanningen og 

7 Om kontorforums rolle i arbeidet med utdanningen, se Jensen (2018).

ble gjennom dette del av et tverrfaglig BUP-miljø. Dette ga ytterligere kunnskap om den 
faglige utviklingen i BUP-feltet samt tilgang til erfaringer med å drive utdanning og til gode 
forelesere med kjennskap til BUPenes hverdag. Mye av tenkningen i spesialistutdannin-
gen ble også en del av grunnlaget for kontorutdanningen, blant annet tverrfaglighet og 
viktigheten	av	en	utdanning	for	å	lære	av	og	reflektere	over	egen	praksis	med	sikte	på	å	
bli	bedre	i	jobben,	ikke	klatre	ut	av	den.	Gruppearbeidet	ble	styrket.	Utdanningen	fikk	også	
tettere forbindelser til hele praksisfeltet. Dette ble også starten på en gradvis integrering i 
RBUPs arbeid som har fortsatt fram til i dag.

Den tverrfaglige tenkningen ble tatt direkte inn i utdanningen. Temaet om profesjonene på 
utdanningen var tidligere ivaretatt av én foreleser, nå overtok et panel med deltakere fra de 
fire	tradisjonelle	profesjonene	i	en	BUP-poliklinikk⁸	.	Etter	å	ha	presentert	profesjonen	sin,	
diskuterte	de	en	fiktiv	henvisning	–	hvordan	ville	deres	profesjon	angripe	saken	-	og	til	slutt	
hvordan de ville samarbeide tverrfaglig. Dette utviklet seg til faglig spennende diskusjoner, 
både	for	paneldeltakerne,	som	måtte	skjerpe	sin	faglige	profil,	og	studentene,	som	i	en	del	
tilfeller aldri hadde overvært en klinisk dialog. Det er betegnende at først et par år senere, 
med opprettelse av ressursgruppe, ble kontorfaglige inkludert i panelet med presentasjon 
av sin faggruppe. Dette bidro til å styrke opplevelsen av å være en likeverdig faggruppe.

8 Lege- og psykologspesialist, klinisk sosionom og klinisk pedagog. Det var tidligere forskriftsfestet at en BUP skulle ha disse fire  
 profesjonene. Denne forskriften ble opphevet fra 2017.

Oppstart RBUP Oslo i 2003
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7 Om kontorforums rolle i arbeidet med utdanningen, se Jensen (2018).
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8 Lege- og psykologspesialist, klinisk sosionom og klinisk pedagog. Det var tidligere forskriftsfestet at en BUP skulle ha disse fire  
 profesjonene. Denne forskriften ble opphevet fra 2017.

Oppstart RBUP Oslo i 2003



Side 13Om å utvikle et fagSide 12 Om å utvikle et fag

2.3 En toårig utdanning
BUP-data	fikk	en	stadig	mer	sentral	plass	i	kontorfaglig	arbeid.	Nye	funksjoner	krevde	
stadig mer registrering og tallbehandling, og behandlere trengte mer opplæring 
og oppfølging. Innlemmelse i helseforetakene førte til at såkalte produksjonstall og 
styringsindikatorer	fikk	større	betydning,	og	det	kom	krav	om	tall	både	fra	helsedirektorat	
og helseforetak. Mange steder var dette arbeidet kontorfagliges ansvar, ikke leders, og 
de kjente sterkt behov for økt kompetanse, både ferdigheter i BUP-data og kjennskap til 
helheten i føringer fra direktorat og departement. Etter påtrykk fra kontorfaglige  og med 
inspirasjon og innspill fra andre studieledere i det tverrfaglige miljøet, utformet studieleder 
i 2004 et forslag til studieplan for et andre år av utdanningen. Denne ble godkjent av HIST 
etter å ha blitt inkorporert i høgskolens mal. 

Det andre året videreførte opplegg og tenkning fra 1. år. Det var samlingsbasert, 
videreførte arbeidet med å kombinere erfaringskunnskap med teori og ble avsluttet med 
eksamen som ga studiepoeng. Hovedtemaene var:

  Psykisk helsevern for barn/unge – offentlige føringer og utvikling i feltet
  Opplæringsansvar og organisering
  Møte med pasient og pårørende, med vekt på møte med mennesker med   
 minoritetsbakgrunn
  Brukermedvirkning
  Utviklingsarbeid i klinikk, blant annet ved hjelp av tall fra BUP-data, senere   
 Forskning og utviklingsarbeid 
  Kvalitetssikring

På denne tiden var det mange BUPer uten særlig kontakt med barn og familier med 
minoritetsbakgrunn.	Ettersom	dette	endret	seg,	ble	temaet	flyttet	til	1.	år.	Det	ble	helt	
fra starten lagt vekt på arbeidet med holdninger og å bruke forelesere som selv hadde 
minoritetsbakgrunn.

BUP-datakunnskapen som ble vektlagt, var uttak av tall til lokalt utviklingsarbeid, som en 
motvekt mot ensidig fokus på rapportering til myndighetene. De første årene var det et 
opptakskrav at studentene hadde kurs i å ta ut tall i BUP-data, og et av arbeidskravene 
var at de selv måtte ta ut tall av relevans for egen arbeidsplass. Dette måtte siden 
droppes da feltet spredte seg på ulike datasystemer. Studieplanen er her både et svar på 
kontorfagliges behov og interessen for lokalt utviklingsarbeid som preget miljøet på NWI/
RBUP.  Dette kommer jeg tilbake til i punkt 3. 

9 Brukerrepresentantene i NFBUIs datautvalg, deriblant studieleder, hadde sett på mulige emner i samarbeid med lederen i  
 utvalget, Morten Lossius, og presentert sine tanker på Kontorforum i 2002. Dette ble riktig nok for snevert for en høgskole- 
 utdanning, men viktige temaer som angikk BUP-data ble inkorporert i det andre året.

Første	arbeidskrav	var	knyttet	til	opplæring.	Temaet	fikk	senere	tittelen	Voksnes	læring/
opplæring av voksne, og tematiserte en sentral oppgave for kontorfaglig ansatte. 
Studentene skulle bruke teori til å analysere en situasjon der de selv lærte opp kolleger, 
enten	flere	eller	én	til	én.	Det	andre	arbeidskravet	var	noen	år	valgfritt	mellom	å	ta	ut	
tall i BUP-data og brukermedvirkning, senere bare brukermedvirkning (nå medvirkning 
for barn og familier). Studentene intervjuer blant annet ledere og behandlere på egen 
klinikk om hvordan de forstår og praktiserer medvirkning, noe som har bidratt til å styrke 
oppmerksomheten om temaet lokalt.

2.4 Ressursgruppe av kontorfaglige i BUP
Kontorfagliges kollektive arbeid med utdanning og fag ble styrket i 2007. Inspirert av 
spesialistutdanningenes faglige nettverk ble det opprettet en ressursgruppe bestående 
av kontorfaglige som selv hadde tatt, eller var i ferd med å ta, utdanningen. Ressursgruppa 
har vært avgjørende for at kontorutdanningen har holdt følge med utviklingen i 
feltet når det gjelder temaer og problemstillinger, både sett fra kontorfagliges eget 
ståsted og for feltet som helhet. Som tidligere studenter har deltakerne holdt fast ved 
studentenes perspektiv og tatt alvorlig på evalueringene; de har kjent utdanningen på 
kroppen. Flertallet i gruppa har vært fra poliklinikkene, men én i gruppa har vært fra dag/
døgnavdeling og bidratt med innspill for å sikre at også studenter derfra – et lite mindretall 
– har kjent seg igjen i utformingen av utdanningsprogrammet. Gruppa har to møter i året. 
Flere har hatt lang fartstid i gruppa og bidratt både til kontinuitet og videreutvikling.

Helt fra starten har deltakerne i ressursgruppa vært med på studentenes samlinger, én på 
hver samling når utdanningen har gått på RBUP i Oslo. Hensikten har både vært å bistå 
studieleder og få kontakt med kullet og et inntrykk av hvordan opplegget fungerer. De har 
skrevet en egen rapport om sin deltakelse på samlingen. Videre har de helt fra starten 
selv bidratt med egne større eller mindre faglige innlegg som ledd i et bevisst arbeid 
for	å	bygge	opp	flere	kontorfaglige	stemmer	og	rollemodeller	for	studentene.	Gjennom	
støtte fra gruppa har dette for enkelte utviklet seg til ordinære forelesninger, blant annet 
om kommunikasjon, om arbeid med system og struktur og om opplæring. Dette har vært 
mulig fordi medlemmene i gruppa deltar i arbeidet over tid. 

Deltakerne i ressursgruppa har også tatt med seg tenkningen rundt kontorfaget, 
kunnskap om feltet og relevante temaer/forelesere tilbake til egen arbeidsplass og til 
kontorgrupper i egne helseforetak.  Slik har de blitt nøkkelpersoner i arbeidet for å vise 
betydningen av kontorfaget og et utgangspunkt for videre fag- og kompetanseutvikling. 
De	har	bidratt	til	at	flere	tar	utdanningen	og	har	vært	et	viktig	ledd	i	å	bygge	et	fagfelt.	Det	
har hele tiden vært overlapping mellom NFBUI/NBUPS kontorgruppe og ressursgruppa 
for utdanningen. Studieleder har deltatt på foreningens lederkonferanser i BUP, og 
ressursgruppemedlemmene har deltatt på Kontorforum. Dette har lagt grunnlag for at 
arbeidet med kontorfaget har kunnet ta en felles retning. Etter at NBUP-konferansen og 
kontorforum gikk over fra å være årlig til annethvert år, har RBUP fra 2017 avholdt fagdager 
for kontorfaglige i BUP i mellomåret, slik at kontorgruppa i NBUP og studieledelsen på 
RBUP har kunnet utveksle erfaringer og holde kontinuitet i arbeidet.
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2.5 Ressursgruppe for førstelinjen
Fra 2012 deltok ressursgruppa for BUP-utdanningen i arbeidet med oppstart av fagdager 
for kontorfaglige i førstelinjen, men uten at verken de eller studieleder hadde særlig 
kunnskap om det konkrete arbeidet i disse tjenestene10 . Det ble raskt viktig med en egen 
ressursgruppe som kunne sikre kjennskap til de ulike førstelinjetjenestene for barn og 
unge og kontorfagliges arbeid der. Samtidig startet arbeidet for at kontorfaglige også der 
kunne ta ledelsen over eget fag. Gruppa startet opp i 2013 og bidro med viktige innspill 
til fagdager for disse tjenestene. Etter hvert ble deltakere fra ressursgruppa trukket med 
i arbeidet med Utdanning for kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge 
og deres familier, samt tilsvarende virksomheter, i praksis familievernet og PPT, senere i 
teksten forkortet til førstelinjeutdanningen. Også denne utdanningen ble utviklet og ledet 
av kontorfaglige selv, på grunnlag av erfaringene fra BUP-utdanningen og fagdagene. 
Det ble videre hentet inn erfaringer og problemstillinger fra kommende og potensielle 
studenter gjennom en inspirasjonsdag i forkant av oppstart. Etter at utdanningen kom i 
gang i 2018, har både studenter og forelesere vært en viktig kunnskapskilde. Samtidig 
har arbeidet både med fagdager og utdanning vært helt avhengig av samarbeidet med 
kolleger på RBUP i andre faggrupper som jobber med de kommunale tjenestene¹¹.

Både for BUP-feltet og tjenestene i førstelinjen har det vært avgjørende for utdanning og 
fagutvikling at kontorfaglige, som egen faggruppe, selv legger premissene samtidig som 
det tverrfaglige samarbeidet med andre faggrupper er tett.

3. Tredje betingelse:  
Samspill mellom praksis, undervisning og forskning/utviklingsarbeid
Studieleder kom fra NWI der forståelse for og praktisering av samspill mellom 
praksis, undervisning og forskning/utviklingsarbeid sto sterkt. Studielederne i 
spesialistutdanningen kombinerte undervisning med arbeid i BUP. Både studieledere 
og forelesere deltok i tillegg i utviklingsarbeid. Dette miljøet, sammen med daværende 
undervisningsleder på RBUP¹², inspirerte og gjorde det mulig å gå i gang med 
utviklingsarbeid – også for en kontorfaglig.

Både arbeidet med utdanningen og arbeid med BUP-data gjennom NFBUI, førte til 
nysgjerrighet på om erfaringene til alle de kloke, allsidige og kompetente kontorfaglige 
som deltok på Kontorforum og på utdanningen systematisk ble tatt i bruk i klinikkene. Kom 
erfaringene deres fram til ledelsen og/eller ble de tatt hensyn til ved beslutninger? Ble 
erfaringene aktivt etterspurt? Ble kontorfaglige forstått som en faggruppe i klinikkene?
Utdanningen aktualiserte også spørsmålet om hvordan kontorfagliges rolle hadde 
utviklet seg. Studieleder intervjuet derfor høsten 2004 to veteraner i feltet¹³, blant 
annet om endringer i BUP-feltet over tid, samspillet med klinikerne og behovet for 
kompetanseutvikling. I en påfølgende rapport med innspill til RBUPs arbeid med 
utdanningen vektlegges tre hovedelementer: behovet for å videreutvikle BUP-
datakompetansen (i vid forstand) for å møte mer omfattende krav til rapportering 
og kvalitetssikring, behovet for styrket faglig identitet/selvtillit og mer kjennskap til 
virksomheten i BUP.

10  Den aller første fagdagen var for Familiens Hus i region Øst og Sør.  Før denne besøkte studieleder og en av deltakerne i  
   ressursgruppa Familiens Hus i Eidsberg kommune for å få vite mer om arbeid og organisering.  
11 Prosjektgruppa for utdanningen besto av kontorfaglig ansatte, både med BUP-bakgrunn og med bakgrunn i de aktuelle  
   tjenestene samt en medarbeider på RBUP med omfattende helsestasjonserfaringer.
12  Psykologspesialist Vigdis Torsteinsson.
13  Vigdis Lilleberg fra BUP Holmlia, med 30 års fartstid tilbake til Oslo Helseråd og Pirkko Wirman fra Sarpsborg BUP,
  med 15 års erfaring.  

3.1. Et eget utviklingsprosjekt
Intervjuene fungerte som et forprosjekt til en søknad fra studieleder om 
stimuleringsmidler¹⁴	fra	RBUP	til	et	utviklingsarbeid,	og	studieleder	deltok	på	RBUP-
seminaret Fra ide til prosjekt. Prosjektets tittel ble, med et sideblikk på hva det var mulig 
å få penger til, Kontoransattes rolle i kvalitetssikring. Den ene problemstillingen var hva 
kontorfaglig selv så som muligheter for en mer hensiktsmessig arbeidsdeling der både 
klinikere og kontorfaglige kunne få mulighet til å gjøre det de var gode på. Dette kunne 
kanskje bidra til å bremse en utvikling der stadig mer av kontor- og registreringsarbeidet 
ble lagt over på klinikerne, noe som igjen bidro til å redusere tid brukt til klinisk arbeid. Den 
andre problemstillingen var hva som skulle til for at kontorfaglig ansattes kompetanse, 
med særlig vekt på kvalitetssikring og BUP-data, skulle kommer til mer systematisk 
anvendelse i forbedringsarbeidet i klinikkene. 

14 På bakgrunn av at BUP-feltet – og RBUP trengte mer forskningskunnskap, utlyste RBUP stimuleringsmidler som klinikkene  
 kunne søke på. RBUP arrangerte også seminarer for potensielle søkere: Fra ide til prosjekt. Studieleder deltok på et slikt og  
 fikk god veiledning på søknaden av psykologspesialist Trine Waaktaar.
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10  Den aller første fagdagen var for Familiens Hus i region Øst og Sør.  Før denne besøkte studieleder og en av deltakerne i  
   ressursgruppa Familiens Hus i Eidsberg kommune for å få vite mer om arbeid og organisering.  
11 Prosjektgruppa for utdanningen besto av kontorfaglig ansatte, både med BUP-bakgrunn og med bakgrunn i de aktuelle  
   tjenestene samt en medarbeider på RBUP med omfattende helsestasjonserfaringer.
12  Psykologspesialist Vigdis Torsteinsson.
13  Vigdis Lilleberg fra BUP Holmlia, med 30 års fartstid tilbake til Oslo Helseråd og Pirkko Wirman fra Sarpsborg BUP,
  med 15 års erfaring.  
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14 På bakgrunn av at BUP-feltet – og RBUP trengte mer forskningskunnskap, utlyste RBUP stimuleringsmidler som klinikkene  
 kunne søke på. RBUP arrangerte også seminarer for potensielle søkere: Fra ide til prosjekt. Studieleder deltok på et slikt og  
 fikk god veiledning på søknaden av psykologspesialist Trine Waaktaar.
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Prosjektet	fikk	midler	fra	RBUP	i	2005¹⁵	.	Profesjonell	veiledning	gjorde	at	prosjektet	
ble	et	kvalitativt	forskningsarbeid	av	eksplorativ	art.	Prosjektrapporten	fikk	tittelen	Fra 
uunnværlige enkeltpersoner til faggruppe i et tverrfaglig samarbeid¹⁶	.	Rapporten	viser	til	
noe tidligere forskning om kontorfaglige og annen relevant teori. Sentralt her var forskning 
om konsekvensene for kontoransatte kvinner av innføring av data rundt 1980-tallet og 
om usynliggjøring av kvinners kompetanse. Ikke minst ble forskningstradisjoner knyttet til 
begrepene	taus	kunnskap,	praksiskunnskap	og	læring	i	praksis	viktige¹⁷.

Arbeidet med prosjektet og påfølgende publisering av tre fagartikler bidro indirekte til å 
knytte	utdanningen	nærmere	til	noen	viktige	forskningstradisjoner¹⁸.	Til	sammen	åpnet	
artiklene et viktig fagfelt for videre undersøkelse og utviklet begreper til bruk i fagutvikling.  
Utviklings- og forskningsarbeidet hang nøye sammen med utdanningen. De åtte 
intervjuede kontorfaglige var alle studenter på utdanningen, og resultatene ble tatt inn i 
undervisning og opplegg. Jeg vil trekke fram noen punkter som ble særlig viktige.

15 Inkludert veiledning fra professor Liv Mette Gulbransen ved Hioa (nå Oslo Met) som hadde en liten bistilling på RBUP som  
 veileder. Det ble starten på et årelangt samarbeid til fordel for det kontorfaglige feltet. På dette første prosjektet var Hanne  
 Heen ved arbeidsforskningsinstituttet biveileder.
16 Jensen (2006). Tittelen er valgt fordi kontorfaglig ansatte får mye tilbakemeldinger om at de er uunnværlige enkeltpersoner,  
 men sjelden forstått som faggruppe med egen kompetanse.
17 Sentrale navn er Lie og Rasmussen (1983), Janik (1996), Johannessen (1999), Lave & Wenger (2003)
18 Se litteraturlista (Jensen, 2007, 2008, 2010)

Arbeid med ord

3.1.1 Taus kunnskap
Intervjuobjektene var i liten grad i stand til å sette ord på arbeidet og kompetansen: hva 
de måtte kunne og vite for å gjøre oppgavene på en god måte. Problemstillingene måtte 
omformuleres. To viktige spørsmål ble: Hvilken kompetanse har kontoransatte, og hvordan 
kan den synliggjøres og videreutvikles? 

Synlig/usynlig, benevnt/ubenevnt og anerkjent/ikke anerkjent ble sentrale begreper i 
analysen av kontorfagliges arbeid og kompetanse. Studieleders egne parallelle erfaringer 
fra kontorfaglig praksis og samtaler med kolleger ble brukt aktivt for å komme på sporet av 
den	kompetansen	som	ikke	er	synlig,	benevnt	og	anerkjent¹⁹.

Et sentralt funn i undersøkelsen var at kontorfaglig ansattes kunnskap i stor grad 
kan forstås som taus kunnskap som både må snakkes og analyseres fram. Funnet 
hadde stor betydning for videre opplegg av forelesninger og gruppearbeid, med stor 
vekt på erfaringsdeling. Jakten på ordene (begreper om kontorfaglig ansattes arbeid 
og kompetanse) ble en rød tråd. For eksempel får studentene på første samling et 
gruppearbeid der de skal velge en vanlig felles arbeidsoppgave og skrive ned alt de må 
vite og kunne for å gjøre den på en god måte. 

3.1.2 Tilgjengelighetsarbeid
Undersøkelsen satte ord på kontorfaglige ansattes løpende arbeid med å svare på 
henvendelser fra klinikerne og løse problemer, et arbeid som framsto som enkeltepisoder 
innimellom de egentlige oppgavene. Rapporten løftet dette fram som et nødvendig 
og sammenhengende faglig arbeid gjennom begrepet tilgjengelighetsarbeid, som 
omfatter både det å gjøre seg tilgjengelig og løpende problemløsning. Begrepet 
bidro til å fagliggjøre dette arbeidet og har vist seg viktig for studentene. Sentrale 
oppgaver i samhandlingen med klinikerne (tilgjengelighetsarbeidet) ble satt ord på, 
som kontinuerlig opplæring, kvalitetssikring av registreringer, oversettelse/formidling 
av informasjon og samskaping av lokal praksis. Benevning både av oppgavene innenfor 
tilgjengelighetsarbeidet og prioriteringskompetansen dette krever, ble tema inn i 
utdanningen og et utgangspunkt for å styrke bevissthet om egen kompetanse og faglig 
identitet.

3.1.3 Kjennskap til den kliniske virksomheten 
Kontoransattes kjennskap til den kliniske virksomheten kan forstås som 
fortrolighetskunnskap, en egen form for taus kunnskap ved siden av ferdighetskunnskap 
og vurderingskunnskap (Johannessen, 1999, s. 80). Fortrolighetskunnskap handler 
om å forstå og kjenne til – eller være fortrolig med - fenomenene som inngår i 
arbeidsoppgavene, og begrepet gjorde det mulig å sette ord på kontorfagliges forhold til 
det kliniske arbeidet. De skal ikke ha kunnskap om dette for selv å kunne behandle, men 
fordi behandlingen som fenomen inngår i deres egne arbeidsoppgaver. Undersøkelsen 
viste at denne kunnskapen så ut til å være den mest usynlige, ubenevnte og ikke 
anerkjente kunnskapen hos kontoransatte. Dette bekreftet viktigheten av at kjennskap til 
BUP-systemet, historien, behandlingstenkningen og føringer fra myndighetene var temaer 

19 På kontorforum på NFBUIs kongress i 2005 ble for eksempel spørsmålet om hva det vil si å være god på data stilt til gruppediskusjoner  
 med nærmere 80 deltakere. 

Foto: privat
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på utdanningen. Flere studenter hadde sitt første møte med den behandlingsfaglige 
tenkningen.	Lokalt	fikk	disse	ikke	delta	på	møter/seminarer	som	handlet	om	behandling,	
ut fra en snever forståelse av deres arbeidsoppgaver. På utdanningen kunne de i tillegg til 
behandlerpanelet nevnt tidligere også møte innslag med video av en pasientsamtale.

3.1.4 Verktøy for faglig bevissthet
Rapporten fra prosjektet og de senere fagartiklene ga utdanningen en begynnende 
faglig forankring. Begreper som taus kunnskap, tilgjengelighetsarbeid og kjennskap til 
den kliniske virksomheten ble verktøy for faglig bevissthet. Kontorfaglig ansattes arbeid, 
kompetanse og rolle ble et selvstendig faglig tema i studieplanen med forelesninger fra 
egen faggruppe, i tillegg til å være en del av de øvrige temaene. Dette var særlig viktig 
for en gruppe som alltid hadde fått undervisning fra folk i andre faggrupper, i den grad de 
hadde fått tilbud utover mer direkte oppgaverettede kurs. 

3.1.5 Inn i spesialistutdanningen
Økt forståelse for kontorfaglige ansattes rolle førte til at studieleder ble invitert inn som 
foreleser i spesialistutdannningens tema Det første møte i 2009 og 2010. Tittelen var 
Det første møtet fra et kontorfaglig perspektiv. Forelesningen tematiserte pasientenes 
møter med klinikkene gjennom brev, telefon og i ekspedisjonen før behandlerne har 
sin	førstegangssamtale.	Innslaget	fikk	god	mottakelse,	og	flere	deltakere	la	vekt	på	at	
dette hadde de aldri tenkt på. På grunn av nedkorting av spesialistutdanningen forsvant 
innlegget ut. Det har ikke senere lykkes å føre forståelse av kontorfagliges rolle som 
samarbeidspartnere inn i utdanningene for klinikerne, men det er fortsatt en aktuell 
utfordring.

3.2 Nye problemstillinger – og ny forskning
Rapporten ble spredt i BUP-feltet gjennom forelesninger og annen formidlingsvirksomhet. 
Arbeidet med fagartiklene, erfaringer fra foredragene og stadig nye kull av utdanningen 
ledet til nye problemstillinger. Diskusjonene krystalliserte seg i tre punkter:

For det første: Undersøkelsen utfordret den rådende forståelsen både hos klinikere og 
kontoransatte selv av kontorfaglig ansatte som klinikernes hjelpere. Hjelpeforståelsen 
innebærer at kontorfaglig ansatte og klinikere er ulikeverdige; den ene gruppa er til for 
å hjelpe den andre. En alternativ forståelse kan være at alle faggrupper i BUP er til for 
å yte best mulig hjelp til barn og familier og at relasjonen beskrives som et samarbeid 
mellom likeverdige parter med ulik, men like nødvendig, kompetanse. Utfordring av 
hjelpeforståelsen møtte motstand både hos kontoransatte og klinikere – er det noe galt i 
å hjelpe? Det ble nødvendig å understreke at hensikten ikke var å fjerne eller nedvurdere 
de faktiske oppgavene kontorfaglige har i samarbeidet med klinikerne, men å endre den 
overordnede forståelsen av kontorfagliges rolle. Disse erfaringene vakte interesse for å 
utforske samhandlingen videre og se mer på funksjonene på organisasjonsnivå. 

For det andre: Med opptrapping i bruken av kvalitetsindikatorer og styringstall ble 
kontorfaglig ansattes arbeid med kontroll av registrering og rapportering stadig viktigere. 
Kontorfaglige kan forstås som et bindeledd mellom styringsspråk og måling på den ene 
siden og faglig behandlingsarbeid på den andre. Det kunne se ut som kontoransattes 
ansvar var uklart, leders forlengede arm som skulle ”oppdra” klinikerne, klinikernes 
støttespillere eller begge deler. Dermed ble det interessant å utforske klinikernes 

forståelse og forutsetningene for at kontorfaglig rolle skulle oppleves som nyttig også for 
dem.

For det tredje: Undersøkelsen stilte spørsmålstegn ved forståelsen av kontorfaglig 
ansattes rolle på organisasjonsnivå som en støttefunksjon utenfor den sentrale 
virksomheten. En slik forståelse kom stadig til syne i det offentlige rom. Skandalen 
i sykehuset Asker og Bærum20	i	2009,	der	flere	hundre	pasienter	ikke	ble	innkalt	til	
behandling eller kontroll, viste hvordan ledelsen, med katastrofale følger for pasientene, 
kunne skjære ned på antallet helsesekretærer fordi de ikke ante hva disse faktisk gjorde. 
En forståelse av kontorfaglig ansatte som støttefunksjon utenfor det kliniske arbeidet, 
en gruppe som lett kunne reduseres ved innsparinger, ga også utslag i BUP. I ett 
helseforetak	var	de	fleste	kontorfaglige	ansatt	i	en	egen	avdeling	for	merkantile	tjenester,	
en støttetjeneste, selv om noen av dem var stasjonert i BUP. Dette førte til en svakere 
tilknytning til BUP og mindre integrasjon i virksomheten²¹. Liknende ideer dukket også opp 
andre steder. Det ble et stadig tydeligere behov for å utfordre støttefunksjonsforståelsen, 
og for å utforske og sette ord på en alternativ forståelse av kontorfaglig ansattes funksjon 
på organisasjonsnivå.

Stimuleringsmidlene eksisterte ikke lenger, så rommet for å gå videre med disse 
problemstillingene ble en master i velferdsforvaltning på Høgskolen i Lillehammer 
(HIL) 2008-2012, med støtte fra NWI/Lovisenberg diakonale sykehus (LDS). 
Hovedproblemstillingen	var:	Hvordan	forstå	og	finne	dekkende	begreper	for	kontorfaglig	
ansattes rolle og funksjon på systemnivå? Undersøkelsen ble i hovedsak gjennomført som 
fokusgruppeintervjuer med klinikere om deres erfaringer med og forståelse av samarbeid 
med	kontorfaglige.	Siden	arbeidet	gikk	over	fire	år	på	deltid,	parallelt	med	kontorfaglig	
jobb, egne forelesninger om stoffet på kontorutdanningen og innspill fra studenter, ble det 
et verdifullt samspill med både praksis og utdanningen.

3.2.1.  En alternativ forståelse – kontorfagliges fem funksjoner på organisasjonsnivå
Resultatene av undersøkelsen var for det første at den ikke fant noe grunnlag for 
forståelsen av kontorfaglig ansattes rolle som støttefunksjon; de kontorfaglige var integrert 
i klinikernes arbeidsprosesser, også i de direkte møtene med barn og familier.

For det andre var det ikke mulig å erstatte begrepet støttefunksjon med ett enkelt 
alternativt begrep, det var isteden nødvendig å oppheve det skarpe begrepsmessige 
skillet mellom kontorfaglige og behandlere som to ulike slags ansatte. Oppgaven 
analyserte fram fem sentrale organisasjonsmessige funksjoner som kontorfaglig ansatte 
har	i	profesjonelle	organisasjoner:	1:	Å	gjøre/skape	flyt	i	pasientarbeidet,	2:	Å	gjøre/
skape struktur og system, 3: Å gjøre kommunikasjonsknutepunkt, 4: Å utforme/gjøre 
organisasjonens grense og grenseovergangen inn og 5: Å gjøre kontroll nedenfra²². 

20 Dagsrevyen 24.01.2010 Intervju med overlege og tillitsvalgt Tom Henry Hansen
21 De kontorfaglige fikk heller ikke dekket kontorutdanningen – ikke av BUP, fordi de ikke var ansatt der og ikke av den  
 merkantile avdelingen fordi det ikke fantes noe tilsvarende for de andre gruppene.
22 I betydningen ikke fra leder.
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20 Dagsrevyen 24.01.2010 Intervju med overlege og tillitsvalgt Tom Henry Hansen
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22 I betydningen ikke fra leder.
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Alle funksjonene gjøres i samspill med klinikerne og krever - og utvikler - kontorfaglig 
kompetanse. Videre er alle funksjonene formulert med verb, dette for å understreke at 
funksjonen er resultat av noe kontorfaglige gjør, ikke noe de er²³.

Oppgaven peker på fem forutsetninger for at funksjonene skal gi mest mulig nytte: 
Kontorfaglige må være i tett samspill med andre faggrupper på individnivå, og de må 
være organisert som en integrert del av organisasjonen slik at de er tett på pasient/
brukerarbeidet. Videre trenger de innenfrakjennskap (fortrolighetskunnskap) om enheten 
sin og et visst spillerom i arbeidet. Kontorgruppa må i tillegg samordne seg løpende. 
Oppgaven ble fulgt opp med en organisasjonsteoretisk artikkel i 2016 som ytterligere 
belegger kritikken av støttefunksjonsbegrepet og utfordrer den manglende interessen 
for	kontorfaglig	ansattes	rolle	i	organisasjonsfeltet²⁴.	Artikkelen	trekker	fram	hvordan	
nyere organisasjonsteori interesserer seg for koordinering av arbeidet gjennom 
uformell gjensidig tilpasning (Okhuysen & Bechky, 2009). Her spiller rutiner og uformelle 
mekanismer som nærhet, basert både på synlighet og fortrolighet, en viktig rolle, 
fenomener som preger kontorfaglig ansattes samarbeid med klinikerne. Begrepet 
relasjonell koordinering (Gittell, 2012) peker på at mye koordinering handler om å 
koordinere mennesker, ikke bare oppgaver. Det kan innebære å kjenne den enkeltes måte 
å jobbe og tenke på, styrker og svakheter. Begrepet relasjonell koordinering kan være 
egnet i arbeidet med å sette ord på kontorfagliges arbeid og funksjon for organisasjoner.

For det seinere arbeidet med utdanning for kontorfaglige i førstelinjetjenesten var det 
svært viktig at masteroppgaven argumenterer for at funnene kan generaliseres utover 
BUPs felt, til kontorfaglig ansatte i profesjonelle organisasjoner (Jensen, 2012,  
s. 30-32). Erfaringene fra formidling av resultatene også til andre tjenester bekreftet 
dette. Videre i denne teksten har jeg, i mangel på et bedre begrep, valgt å bruke begrepet 
klinikere også utover helsetjenestene til å betegne de som jobber barne- og familiefaglig i 
de omtalte førstelinjetjenestene.

3.2.2 Hjelpeforståelsen
Hjelpeforståelsen skiller seg fra støttefunksjonsforståelsen gjennom at den anerkjenner 
at kontorfagliges arbeid er integrert i klinikernes. Samtidig forsterker de to forståelsene 
hverandre ved at de forstår kontorfaglige som en annenslags ansatte. Undersøkelsen 
bekreftet at hjelpeforståelsen var utbredt, men samtidig var den ikke entydig. Et eksempel 
fra intervjuene:

 A. (…) jeg syns det er ganske stor forskjell på å tenke samarbeid   
  og tenke hjelp. Så jeg tenker at samarbeid handler om    
  mere likeverdighet og at man har hver sin rolle men man er like   
  mye verdt, mens hjelp er litt mer sånn at da er det jeg som er den  
  egentlig også er de andre der som sånn backing-personal.
 

23 Dette ble gjort fordi kontorfaglige ofte omtales med begreper på hva de er, ikke hva de gjør, for eksempel velvillige, fleksible,  
 tålmodige, limet i organisasjonen.
24 Jensen, S. (2016). Oversett av organisasjonsteori og praksisfelt: Kontorfaglig ansattes rolle og funksjon i profesjonelle  
 organisasjoner. Se litteraturlista.

 B. Ja, men kan man ikke tenke annerledes om det, og tenke hvis en  
 ber om hjelp så er det noe med at da gjør man jo andre betydningsfulle.
 A. Ja, men hvis de er betydningsfulle uansett
 B. Jo, men det er jo noe med at de kan noe som jeg ikke får til
 A. (…) Da tenker jeg det er samarbeid og ikke at de hjelper meg med noe

Her begrunner A et alternativ til hjelpeforståelsen: samarbeid på grunnlag av ulik 
kompetanse.

En forståelse av kontorfagliges funksjoner på organisasjonsnivå gjør det lettere å se 
hvordan arbeidet deres utøves i samspill med klinikere og ledere, uten at faggruppa 
av den grunn reduseres til noen som hjelper klinikerne. Utdanningen legger vekt på at 
kontorfaglige har en selvstendig kompetanse inn i driften av tjenestene som gir dem 
tydelige funksjoner inn i fellesskapet.

3.2.3 Kontroll nedenfra
Når det gjelder påminning/oppfølging av behandleres registreringer, viste undersøkelsen 
at denne i hovedsak ble oppfattet som hjelp, selv om det kunne være et kontrollmoment. 
Til dels skyldes dette at slike registreringer ble oppfattet som noe en bare måtte gjøre, 
og	at	det	da	var	fint	at	noen	fulgte	opp.	(Unntaket	var	der	kontorfaglige	håndterte	tall	som	
måler hvor mye hver enkelt gjør; behandlerne oppfattet dette som en lederoppgave.) 
Det var imidlertid avgjørende for den positive vurderingen at oppfølgingen kom fra 
kontorfaglige på et lavt nivå i organisasjonen, som de daglig samarbeidet nært med om 
pasientarbeidet, og ikke fra leder. Dette stemmer med kontorfagliges fortellinger om 
hvordan de vurderer mengde purringer, og tidspunkt for dem, i forhold til behandlernes 
arbeidssituasjon.
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Funnet ble analysert med begrepene styringsrasjonalitet/styringslogikk og drifts- 
rasjonalitet/driftslogikk (Berg, Heen, & Hovde, 2002). Driftsrasjonalitet er en måte å tenke 
på som er knyttet til utførelsen av det daglige arbeidet med barn og familier på operativt 
nivå. Styringsrasjonalitet er knyttet til ledelsens arbeid med oversikt, kontroll og styring. 
Begge tenkemåtene er nødvendige, men kan også komme i motsetning til hverandre. 
Kontorfaglige står midt imellom disse måtene å tenke på. De trekkes inn i styringslogikken 
gjennom ansvaret for å ta ut tall og rapporter og oppfølgingen av at all registrering gjøres 
og gjøres korrekt. Samtidig er de i det daglige arbeid tett knyttet til driftslogikken gjennom 
møtene med barn og familier, oppfølgingen av arbeidet med disse og det nære samar-
beidet med klinikerne. Samarbeidet skaper fellesskapsfølelse og gjør det mulig å fungere 
som bindeledd og oversettere mellom driftslogikken og styringslogikken. Kontorfagliges 
oppfølging oppfattes som legitim. Dersom kontorfagliges forbindelse til det daglige  
arbeidet med barn og familier kuttes, vil de bli fremmedgjort fra fellesskapet med  
klinikerne, og funksjonen deres vil kunne endre karakter til kontroll ovenfra. Deler av  
hjelpeforståelsen	kan	forstås	som	et	uttrykk	for	identifisering	med	klinikerne	og	barn/ 
familier	(vi	hjelper	klinikerne	så	de	kan	hjelpe	pasientene)	–	og	denne	identifiseringen	er	
det viktig å ta vare på. Utdanningen tar sikte på å erstatte hjelpeforståelsen med samar-
beidsforståelse og økt respekt både for egen og andre faggrupper, ikke med at kontorfag-
lige ensidig blir ledernes forlengede arm. 

3.2.4 Verktøy som aktører
Undersøkelsen viste hvor nært kontorfaglig ansattes arbeid er knyttet til verktøy og fysiske 
gjenstander samt plasseringen av disse. Dette ble synlig gjennom bruk av Aktør-nettverk 
teori	(ANT)²⁵	som	bygger	på	at	både	ikke-menneskelige	og	menneskelige	elementer	inn-
går i nettverk som virker inn på våre handlinger. Plassering og utforming av ekspedisjoner, 
kopimaskiner og printere virker inn på bruken. Dataprogram stiller aktivt krav til brukeren, 
og utfylling av de ulike feltene krever bestemte måter å tenke og jobbe på. Programmene 
standardiserer dermed ikke bare registrering, men også praksis. Kontorfaglige, med  
yrkesstolthet knyttet til korrekt registrering og korrekte tall, bidrar til å gjennomføre  
programmenes krav mer effektivt. For BUPs vedkommende har innlemmelse i helsefore-
takene ført til at felles datasystem har tvunget fram harmonisering med sykehusenes måte 
å jobbe på slik at det særegne ved BUP er kommet under press. 

ANT synliggjør at dataprogram er laget utfra en intendert (ideell) bruker, men det vil alltid 
være et gap mellom denne og den reelle brukeren; korrekt utfylling vil alltid kreve et eget 
aktivt arbeid med opplæring og oppfølging. Troen på at med data vil alt gå av seg selv  
fører til undervurdering av dette arbeidet, som er et nødvendig kontorfaglig kompetanse- 
og arbeidsområde. Groth (1999) peker på at datamaskiner har nærmest uendelig kapasitet 
til å koordinere data, men at man fortsatt er avhengig av begrensningene i den menneske-
lige hjerne blant annet i registrering. Kontorfaglige opererer i spennet mellom den inten-
derte og den reelle brukeren, et spenn som ikke vil forsvinne. 

Ny teknologi, rutiner og registreringer innføres ofte som tekniske endringer, selv om de 
kan ha store ringvirkninger for arbeidet. Lines (2007) viser hvordan ulike interesser bygges 
inn	i	teknologien.	Utvikling	av	datasystemer	i	helse-	og	sosial-sektoren	innebærer	konflik-
ter mellom ulike interesser og verdier, administrative, økonomiske og omsorg/behandling/

25Se blant annet Latour (1995) og Monteiro (2000).

medmenneskelige. Disse tematiseres ikke og blir usynlige når løsning er på plass.  
Dataprogrammene og rutinene oppfattes som nøytrale og tas for gitt, og det skapes  
derfor ikke rom for noen diskusjon. Likevel krever det arbeid å opprettholde rutinene, og 
her	er	kontorfaglige	sentrale.	Ett	eksempel	på	interessekonflikter	og	standardisering	kan	
være sentraliserte brevmaler, der ulike parter har vært inne i forarbeidene for å ivareta 
både	juridiske	hensyn	og	behovet	for	å	kommunisere	godt	med	mottakerne²⁶.	I	resultatet	
er det tydelig hvilke interesser som har vært dominerende.

Som utøvere av programmenes makt trenger kontorfaglige kjennskap til hensikten med 
og tenkningen bak tallregimene som er innebygd i datasystemene de forvalter; dette er 
en oppgave for utdanning og fagdager. For å kunne ha et bevisst forhold til egen rolle og 
bidra med sine erfaringer om hvordan ting fungerer i praksis, trenger de også kunnskap 
om fagfeltenes diskusjoner om disse regimene. Utdanningene legger vekt på å stimulere 
kontorfaglige til selv å søke kunnskap om hva som skjer i deres felt.

3.2.5 Forståelsen av kontorfaget og kontorfagliges arbeid
Resultatene	av	undersøkelsene	og	det	teoretiske	arbeidet	fikk	stor	innflytelse	på	utdan-
ningene. Forståelsen av at kontorfaglige bygger opp omfattende taus kunnskap som må 
snakkes fram og settes ord på har blitt én sentral tråd, både i forelesninger og gruppe- 
arbeid. Et slikt språk er nødvendig for å dele erfaringer og utvikle kompetansen og arbei-
det, og dette er også noe studentene legger stor vekt på i evalueringene. 

En annen viktig tråd har blitt å synliggjøre, sette ord på og anerkjenne at kontorfaglige er 
en del av tjenestenes sentrale virksomhet. De har omfattende funksjoner på  
organisasjonsnivå som er avgjørende for at tjenestene skal fungere. Én konsekvens for 
utdanningen er å sikre temaer som gir kontorfaglige god kjennskap til tjenestene som 
helhet, inkludert det barne- og familiefaglige arbeidet, og inspirere til interesse for hele 
virksomheten. En annen konsekvens er å bringe kontorfaglig ansattes funksjoner inn i 
organisasjonstemaet. Her blir støttefunksjonsforståelsen utfordret direkte, men kanskje 
først	og	fremst	gjennom	å	ta	i	bruk	alternative	begreper	som	å	gjøre	flyt,	struktur,	kontroll,	
kommunikasjonsknutepunkt og lose familiene inn i virksomheten. 

Kontorfagliges organisasjonsmessige funksjoner krever at kontorfaglig er organisert med 
sikte på tett samarbeid med de andre faggruppene, både for å løse oppgavene og for å 
ha tilgang til den kunnskapen de trenger om virksomheten. Samtidig trenger de å være 
organisert som kontorfaglige for å kunne drive kompetanseutvikling i kontorfaget og opp-
tre som samlet faggruppe. Dette er et sentralt dilemma i organiseringen av kontorfaglige. 
Gruppa ønsker ofte egen organisering. De kan være mindre oppmerksom på at de  
samtidig risikerer at grunnlaget for å gjøre en god jobb undergraves ved at de trekkes 
ut av det nære samarbeidet med andre faggrupper. Løsningen på dilemmaet ble utfra 
forskningsarbeidet at kontorfaglig ansatte trenger en dobbelt organisering: de trenger 
både å være organisert i enheter sammen med klinikerne rundt virksomheten med barn 
og familier, og de trenger en egen organisering som faggruppe. De trenger det som kan 
kalles et dobbelt vi.	Dette	kan	oppnås	på	ulike	måter²⁷.	

26 Maler presentert av Helse-Sør-øst i 2009 hadde vært gjennom en omfattende prosess der utkast fra diverse instanser til slutt ble gjen 
 nomgått av 18 representanter fra 32 arbeidsgrupper. (Skriv fra Helse Sør-øst av 10.07.2009).
27 For eksempel i BUP hører kontorfaglige noen steder til i en kontorenhet med kontorleder med personalansvar, samtidig som de er  
 en del av en klinisk seksjon. Andre steder kan personalansvar ligge i en klinisk seksjon, mens kontorfaglige har et eget forum på  
 tvers av seksjoner.
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Funnet ble analysert med begrepene styringsrasjonalitet/styringslogikk og drifts- 
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lige hjerne blant annet i registrering. Kontorfaglige opererer i spennet mellom den inten-
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25Se blant annet Latour (1995) og Monteiro (2000).
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3.3 Forskningsbasert utdanning
Masteroppgaven om kontorfaglig ansattes rolle og funksjon anvendte, som beskrevet 
over, begreper fra organisasjonsteori, som drifts- og styringsrasjonalitet, og ANT i analy-
sen av kontorfaglige funksjoner. Videre inneholder masteroppgaven en mer omfattende 
gjennomgang av relevant litteratur på det kontorfaglige området. Til sammen bidro dette 
til ytterligere å forskningsbasere utdanningen. Både masteroppgaven og enkelte fag- 
artikler har vært tatt inn i pensum. 

Utdanningene	har	ført	med	seg	flere	bidrag	til	kunnskap	om	kontorfagliges	arbeid.	 
Elisabeth Bjarkø som overtok som studieleder skrev i 2017 bacheloroppgave ved Nord 
Universitet om Kontorfaglig ansattes innvirkning på kvaliteten i rapporteringsdata og 
statistikk knyttet til Innsatsstyrt finansiering (ISF) i psykisk helsevern for barn og unge. Her 
finner	hun	at	optimalt	kvalitetsarbeid	vedrørende	ISF	blant	annet	er	avhengig	av	fire	 
faktorer: samhandlingen mellom kontorfaglig og henholdsvis leder og behandlere, leder-
forankring, at kontorfaglige tas tidlig med i planleggingen og et tilstrekkelig godt data- 
system.

Trude Trepka var fra 2018 og ut i 2020 engasjert til å jobbe med førstelinjeutdanningen 
etter	erfaring	med	tilsvarende	utdanning	på	Lovisenberg	diakonale	sykehus	(LDS)²⁸.	Hun	
tok	en	bachelor	i	kultur	og	samfunn	på	Oslo	Met	i	2019,	med	flerkulturelt	helsearbeid	som	
hovedemne.	I	sine	refleksjonsnotater	skrev	hun	blant	annet	om	kontorfagliges	erfaringer	
med	møter	med	pasienter	i	ekspedisjon	og	telefon	og	behovet	for	flerkulturell	kompetan-
se. Parvin Salimi, en student som tok LDS-utdanningen, tok i 2016 en bachelor i Yrkes-
faglærerutdanning i helse- og sosialfag om et beslektet tema: Om helsesekretærens rolle 
når	det	gjelder	å	ivareta	pasienter	med	minoritetsbakgrunn²⁹.	Dette	er	et	tema	som	med	
fordel kan utforskes videre. Særlig kan dette bli viktig i lys av trendene med automater for 
innsjekking ved oppmøte til sykehus og sosiale tjenester og servicesentre for mottak av 
telefoner, med få muligheter for tilpasset informasjon og menneskelig støtte. 

28 Studieprogram for kontorfaglig ansatte ved LDS – og senere også Diakonhjemmet sykehus var bygd på BUP-utdanningen og gikk  
 fra 2013 til 2018 i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole.
29 Parvin Salimi (2016).

3.4 Samspillet mellom praksis, undervisning og forskning
Samspillet mellom de tre elementene: kontorfaglig praksis, arbeid med kontorfaglig  
utdanning (inkludert undervisning) og forskning har vært en sentral betingelse for utvikling 
av det kontorfaglige feltet. Studielederne for kontorfaglig utdanning på RBUP har hatt delt 
stilling; deler av arbeidstiden i kontorfaglig arbeid har sikret levende og oppdatert kjenn-
skap til tjenestene og praksisen der. Andre kontorfaglige fra relevante tjenester har deltatt 
i ulike typer ressursgrupper og studieledelse. Dette er helt nødvendig for å gjøre under- 
visningen relevant og være drivkraft for fagutvikling gjennom blant annet å fortsette  
arbeidet med å snakke fram taus kunnskap. 

Støtte fra RBUP og annen arbeidsgiver har gitt studieleder rom for forskning og fagutvik-
ling. Med utdanningen for førstelinjetjenestene åpnes et nytt felt for videre undersøkelse. 
Det	blir	viktig	å	finne	muligheter	for	å	videreføre	utforskingen	av	kontorfaget	og	dets	 
betydning for de ulike tjenestene. En mulighet her kan være å knytte an til RBUPs arbeid i 
kommunene.

4. Fjerde betingelse:  
Forståelse av kontorfagliges rolle i et samfunnsperspektiv 
Forståelse av kontorfaglig ansatte i et samfunnsperspektiv har spilt, og vil måtte spille, en 
viktig rolle i fagutviklingen. Jeg vil trekke fram noen aspekter: 

4.1 Usynliggjøring og undervurdering av kvinners kompetanse og fag preger fortsatt  
samfunnet
Manglende anerkjennelse av kvinners kompetanse og fag har lange historiske røtter. Yrker 
som historisk har vært dominert av menn ble til faglærte yrker, mens mange av de  
kvinnedominerte har blitt regnet som ufaglærte30. Forskere viser til at dette ikke kan 
forklares	med	hva	slags	kvalifikasjoner	som	kreves	(Steinberg,	1990),	(Hagemann,	1994).	
Kvinners kompetanse er blitt sett på som naturlige egenskaper hos kvinner, ikke som noe 
de har tilegnet seg gjennom erfaring, eventuelt utdanning. Dette er en viktig del av bak-
grunnen for at kvinneyrker generelt har lavere lønn og status og for at kontorfaglige ikke er 
anerkjent i organisasjonsfeltet som en viktig faggruppe i organisering og drift av profesjo-
nelle organisasjoner.

Kontorfaget i profesjonelle tjenester, med sitt innslag av uformelt og relasjonelt arbeid, 
har	vært	særlig	utsatt	for	å	bli	regnet	som	ukvalifisert	kvinnearbeid,	også	av	kontoransatte	
selv.³¹ «Det vi gjør er det som alle kan, men ikke gjør» var et utsagn fra en informant i  
undersøkelsen referert tidligere. Samtidig krever arbeidet stor datakompetanse, en  
kompetanse som har stor anerkjennelse slik den utformes i mannsdominerte yrkes- 
grupper. Arbeidet for å løfte fram og sette ord på kontorfaglig kompetanse handler ikke 
bare om å snakke fram taus kunnskap, men også om å bryte med tradisjonelle oppfatnin-
ger, innvevd i arbeidslivet, om kvinner og deres kompetanse.  Kontorfaglige kvinners  
kompetanse kan forstås som dobbelt taus (Jensen, 2007, s. 68). Videreføring av tradisjo-
nelle oppfatninger om kvinnearbeid illustrerer også at taus kunnskap ikke nødvendigvis er 
nyttig og relevant, men må snakkes fram for å kunne utfordres og endres.

30 Noen av disse har fått fagbrev i de seinere årene.
31 Her har det vært en endring i negativ retning: Handel og kontorlinjen i videregående skole ga tidligere studiekompetanse og ble regnet  
 som en vei til trygge jobber. 
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30 Noen av disse har fått fagbrev i de seinere årene.
31 Her har det vært en endring i negativ retning: Handel og kontorlinjen i videregående skole ga tidligere studiekompetanse og ble regnet  
 som en vei til trygge jobber. 



Side 27Om å utvikle et fagSide 26 Om å utvikle et fag

En strategi for å snakke fram og synliggjøre kvinners kompetanse har minst to elemen-
ter³²: Det ene er å synliggjøre og sette ord på at mye av det som tradisjonelt er forstått 
som naturlig kvinnelige egenskaper, er kompetanse basert på summen av erfaringer, 
utdanning og læring i praksis på jobb. Et eksempel på dette kan være mye av det relasjo-
nelle tilgjengelighetsarbeidet på jobb. Kvinner og menn (som grupper) både sosialiseres 
og behandles ulikt i vårt samfunn; de vokser derfor opp med ulike erfaringer og vil utforme 
en kontorfaglig jobb ulikt. Kontorfaget er et stykke på vei utformet på grunnlag av kvinners 
erfaringer og kompetanse, det er et samhandlingsfag. Dette kan forstås som en styrke for 
faget som det er viktig å ta vare på. Det handler ikke om hvordan kvinner og menn er, men 
hvordan de formes av ulike erfaringer.

I utdanningen følges dette elementet i strategien blant annet ved å utfordre bruk av egen-
skapsbegreper i beskrivelsen av kontorfagliges arbeid og erstatte det med begreper som 
innebærer kompetanse. 

Det andre elementet i strategien er å synliggjøre at kontorfaget innebærer mye kompetan-
se som bryter med forestillinger om kjønn. I utdanningen følges denne delen av strategien 
blant annet gjennom vekten på den omfattende datakompetansen og å ta i bruk begrepet 
logistikk³³ for den kompliserte organisatoriske koordineringen som griper inn i selve virk-
somheten. Dette begrepet kommer opprinnelig fra forsvaret og har derfor i utgangspunk-
tet vært et begrep forbundet med menn (mannlig kjønnet). 

Begge elementene i strategien kommer til uttrykk i jakten på gode begreper for arbeid 
og kompetanse, for eksempel kan begrepet generalist erstatte potet, samarbeid erstatte 
hjelp og følge opp erstatte mase.

Et kvinneperspektiv på kontorfaglig ansattes kompetanse og funksjon gjør det lettere å 
fagliggjøre tilgjengelighetsarbeidet og de uformelle oppgavene og unngå nedvurderingen 
som ligger i begreper som husmorarbeid (en nedvurdering som også har i seg undervur-
dering av kvinners kompetanse, men på et annet område). Slike oppgaver er heller ikke 
noe en må bli kvitt, de er nødvendige og krever kompetanse i en organisasjon. Kontor- 
faglig arbeid sprenger videre todelingen i kvinne- og mannsarbeid. Forståelse av  
sammenhengen med kvinners samfunnsmessige stilling gjør det lettere å forstå at 
nedvurderingen ikke skyldes den enkelte kontorfaglige, men er et kollektivt problem som 
må løses i fellesskap. Dette er imidlertid ikke til hinder for at kontorfaglige selv aktivt kan 
snakke fram eget fag og bidra i arbeidet for endring.

32 Jensen (2007). Artikkelen bruker kjønnsteori og sosiokulturell teori i analysen.
33 Logistikk er et «militærteknisk uttrykk av omfattende betydning: nærmest svarende til forsyningstjeneste, forpleiningsartikler,  
 ammunisjon, våpen, teknisk materiell, utrustning, forsterkning osv. som skal til for at de væpnede styrker skal kunne fylle sin oppgave.  
 Defineres også som levering av riktige kvantum på rette sted til riktig tid» (Bull, Eskeland, & Schieldrop, 1965).

4.2 Utvikling av datasystemer/teknologi har store konsekvenser for arbeidsoppgaver 
 og organisering
Kontorfaglig ansattes rolle er nært knyttet til utviklingen av teknologi/datasystemer. 
BUP-data ga kontorfaglige en egen kompetanse som var nødvendig i klinikkene og  
dermed en styrket posisjon. Stadig økende bruk av kvalitetsindikatorer, styringstall og  
kontrollrapporter i spesialisthelsetjenesten har befestet denne posisjonen. Mange  
kontorfaglige er blitt noen som teller i dobbelt forstand. Digitalisering og økt vekt på måling 
av kvalitetsindikatorer kan gi en tilsvarende utvikling i førstelinjetjenestene hvis kontorfagli-
ge er proaktive slik at ikke andre faggrupper tar over de nye oppgavene. En styrket posi-
sjon i BUP har samtidig forutsatt at kontorfaglige har fulgt nøye med og aktivt posisjonert 
seg for nye oppgaver. 

Utviklingen av teknologien og registreringsprogrammene fører til at organisering og  
arbeid	hele	tiden	endres;	oppgaver	forsvinner	eller	flyttes	til	andre	faggrupper	eller	nivåer	i	
tjenestene. Samtidig vil slike endringer ofte gjøre at andre, til dels ikke anerkjente,  
arbeidsoppgaver oppstår, for eksempel vil overføring av registreringsoppgaver til andre 
faggrupper ofte medføre nye oppfølgingsoppgaver for kontorfaglige fordi ting faktisk ikke 
går av seg selv. Et annet eksempel kan være den tidligere nevnte trenden med  
skranke- og telefonløsninger med færre mennesker og mer teknologi. Betydningen av 
små menneskelige møter og god informasjon utover det en datamaskin kan gi, ser ut til å 
undervurderes. Mye som foregår av logistikk, problemløsning og kontakt i ekspedisjoner 
og på telefon er ikke satt ord på og betydningen undervurderes. Fjerning av menneskene 
vil	skape	nye	problemer	som	må	løses³⁴.	Her	kunne	kontorfaglige	ha	mye	erfaring	å	bidra	
med. Siden de sjelden blir spurt, er det viktig at de selv kan sette ord på erfaringene og ta 
initiativ til å bidra i endringsprosesser. Dette kan utdanningene bidra til.

34 NAV kan være et aktuelt eksempel på en tjeneste som har begrenset mulighetene for menneskelig kontakt, med negative  
 konsekvenser for de med størst behov for hjelp. 

Dataskjermer tar mer plass, som her på kontoret til Sissel G. Kjestad , sekretær BUP Orkanger.
Foto: privat.
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4.3 NPM og kontrollrasjonalitet har satt kontorfaglige under press
Siden Berg, Heen og Hovde kom med sin analyse av styrings- og driftsrasjonalitet i 2002, 
har New Public Management (NPM) i økende grad trengt inn i offentlige tjenester. NPM er 
en fellesbetegnelse for en rekke prinsipper og metoder for organisering og styring av of-
fentlig virksomhet. Et viktig trekk er at NPM bygger på mistillit til fagfolkene. En grunnide er 
at profesjonene først og fremst er opptatt av å utvide eget område og derfor må kontroll- 
eres (Sehested, 2002, s. 1516). Arbeidsstyrken må disiplineres gjennom produksjonskrav 
(Øgård, 2005, s. 29). Dette skjer blant annet gjennom at kvantitative mål, og kontroll- 
rapportering har en stor plass. En kan kanskje si at en kontrollrasjonalitet har løsrevet seg 
fra tradisjonell ledelse, oversikt og styring og grepet lenger inn i selve den faglige virksom-
heten. Her har datasystemene spilt en viktig rolle som selvstendige, tilsynelatende  
nøytrale, aktører.

Forankringen i driftslogikken/pasientarbeidet så, som nevnt tidligere, ut til å være av- 
gjørende for at kontrollen av registreringene har legitimitet – og noe kvalitativt annet 
enn om det ble gjort av leder. Kontrollrasjonalitetens dominans kan både føre til at en får 
egne controllere som jobber med tallene løsrevet fra arbeidet med barn og familier og en 
utvikling der kontorfaglige risikerer å fungere som ledernes forlengede arm. Dette vil på 
sikt	kunne	undergrave	identifiseringen	med	arbeidet	med	barn	og	familier	og	det	nære	
samarbeidet med klinikerne. I utdanningene vektlegges derfor betydningen av dette sam-
arbeidet og gjensidig respekt mellom faggruppene samt forskjellen mellom kontorfagliges 
påminnings-	og	oppfølgingsfunksjon	og	ledernes	personalansvar³⁵.

4.4 Økt samarbeid mellom tjenestene åpner nye muligheter
Myndighetene legger i dag stor vekt på bedre koordinering og samhandling mellom ulike 
tjenester, både innen kommunale og statlige tjenester og mellom disse tjenestene og 
BUP/-spesialisthelsetjenesten. Dette kan være et område der kontorfagliges erfaring med 
å samordne og koordinere kan komme til stor nytte. På disse områdene er det ennå ikke 
ferdige løsninger, og det åpner muligheter for at kontorfaglige kan tilby sin kompetanse. 
Gjennom utdanning og fagdager kan RBUP bidra til å spre gode løsninger. 

I BUP har arbeidet med å formalisere pakkeforløp stått sentralt de siste årene. Flere  
BUPer har valgt å bruke kontorfagliges kompetanse i koordineringen, slik at koordinator- 
rollen	er	delt	mellom	leder	og	kontorfaglig³⁶.	Helsedirektoratet	gir	ikke	detaljerte	anvisnin-
ger til hvordan denne rollen skal utformes, men åpner for at virksomhetene i spesialist- 
helsetjenesten	selv	kan	finne	gode	løsninger	(Helsedirektoratet,	2019).	En	første	 
evalueringsrapport fra Sintef konkluderer blant annet med «at forsinkede og lite vel- 
fungerende datasystemer har påvirket implementeringen av pakkeforløp negativt. Dette 
bidrar til at selve registreringsjobben skaper mer frustrasjon og stress hos både ledere,  
behandlere og kontorpersonell enn den hadde behøvd å gjøre» (Storvik, 2020a) . Det er 
interessant å merke seg at det første av syv tiltak helseministeren fremmer etter Sintefs 
rapport er «å gi helseregionene og Helsedirektoratet oppdrag om å forbedre registre-

35 I dag legges det i BUP større vekt på måling av kvalitet, samtidig som NPM-tellingen fortsatt ligger i bunn, blant annet for økonomi.  
 I den offentlige diskusjonen kommer det fram at det er faglig uenighet om hvorvidt NPM- perioden i hovedsak er over i offentlige  
 tjenester i Norge eller om NPM-tenkning fortsatt legger mye av premissene. 
36 Personlig kommunikasjon. Meltzer 2019.

ringsordningene og sikre gode tekniske løsninger og en bedre organisering av  
registreringsarbeidet. Hvis dette av tekniske årsaker tar lang tid, skal Helseregionene 
sørge for at det settes inn kompenserende tiltak, for eksempel mer støttepersonell (min 
utheving) som kan avlaste helsepersonellet i arbeidet» (Storvik, 2020b). Dette kan kontor-
faglige ta tak i.

Også arbeid med kvalitetsregistre har åpnet nye oppgaver for kontorfaglige i BUP.
I førstelinjetjenestene er den videre digitaliseringen et felt der verken datasystemer eller 
arbeidsdelingen mellom ulike yrkesgruppe har satt seg, og det er viktig at kontorfaglige er 
på offensiven både med å tilby sin kompetanse og videreutvikle den. 

Ved at ulike utviklingstrekk tematiseres i utdanningen, kan RBUP stimulere faglig  
utvikling og en proaktiv holdning. Dette kan motvirke at endringer diktert ovenfra bare fører 
til frustrasjon og passivitet. Nettverk som etableres mellom studentene kan også bidra til å 
styrke deres stemme.

Koordinering med 1. linja Foto: privat
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registreringsarbeidet. Hvis dette av tekniske årsaker tar lang tid, skal Helseregionene 
sørge for at det settes inn kompenserende tiltak, for eksempel mer støttepersonell (min 
utheving) som kan avlaste helsepersonellet i arbeidet» (Storvik, 2020b). Dette kan kontor-
faglige ta tak i.

Også arbeid med kvalitetsregistre har åpnet nye oppgaver for kontorfaglige i BUP.
I førstelinjetjenestene er den videre digitaliseringen et felt der verken datasystemer eller 
arbeidsdelingen mellom ulike yrkesgruppe har satt seg, og det er viktig at kontorfaglige er 
på offensiven både med å tilby sin kompetanse og videreutvikle den. 

Ved at ulike utviklingstrekk tematiseres i utdanningen, kan RBUP stimulere faglig  
utvikling og en proaktiv holdning. Dette kan motvirke at endringer diktert ovenfra bare fører 
til frustrasjon og passivitet. Nettverk som etableres mellom studentene kan også bidra til å 
styrke deres stemme.

Koordinering med 1. linja Foto: privat
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4.5 Motstrøms arbeid 
Utviklingen av det kontorfaglige feltet kan forstås som et arbeid som til dels bryter med 
etablerte oppfatninger, både om kvinner og om kontorfaglige ansatte. En slik forståelse 
har hatt noen konsekvenser for måten å jobbe på. 

En viktig konsekvens har vært å ikke overlate noe til tilfeldighetene, fordi det som skjer 
tilfeldig vil være preget av de etablerte forståelsene. Ericsson (1987, s. 145) har påpekt den 
uendelige rekka av systematiske tilfeldigheter som hele tiden skyver saker som gjelder 
kvinner lengre ned på prioriteringslistene. Noe tilsvarende erfarer kontorfaglige som kan 
oppleve ikke å bli tenkt på eller tatt med, ikke av vond vilje, men fordi det bare ble sånn. 
Slike tilfeldigheter innebærer blant annet at det har vært enda viktigere å jobbe etter en 
langsiktig plan og forankre den i organisasjonen og organisasjonens strategi. Videre har 
det hele tiden har vært nødvendig å begrunne faglig hva og hvorfor ting gjøres og å snakke 
grundig med forelesere om bestilling og målgruppe. Det handler både om å se muligheter 
og være føre var. 

Det er nødvendig å utfordre både kontorfaglig ansattes egen forståelse av eget fag og 
forståelsen hos samarbeidende faggrupper, ledere og på systemnivå. Synet hos ledere 
kan ha store konsekvenser for kontorfaglige. Samtidig er det tverrfaglige samarbeidet 
med kolleger i andre faggrupper, både som enkeltpersoner og grupper, en sentral del av 
kontorfagliges eksistensgrunnlag.

4.6 Både utfordringer og muligheter
Situasjonen for kontorfaget og kontorfaglig ansatte i offentlige tjenester er tvetydig, det 
finnes	både	nye	muligheter	og	tendenser	til	nedprioritering.	Kontorfaget	som	yrkesfag	i	
videregående skole ble i 2016 foreslått nedlagt av Utdanningsdirektoratet, blant annet på 
bakgrunn av at arbeidsgiverne ikke fant det nyttig. Etter sterke protester, blant annet fra 
Fagforbundet og Handel og Kontor, er faget i 2020 i stedet under omgjøring. Helse- 
sekretær er en annen fagutdanning med tydeligere yrkesinnretting som ikke har vært 
berørt av denne omleggingen. 

En stor utfordring ligger i at kontorfaglige oppgaver overføres til kliniske faggrupper. Delvis 
kan dette være en rimelig følge av at oppgaver forenkles og bygges inn i dataprogram-
mene, for å unngå dobbeltarbeid. Altfor ofte gjøres det imidlertid uten å vurdere hvor 
mye merarbeid det faktisk medfører for dem som skal overta og hvilke konsekvenser det 
har	for	koordineringen	av	arbeidet.	Stadig	flere	i	den	offentlige	debatten	framhever	at	de	
kliniske faggruppene må få bruke sin kompetanse i samarbeid med familier og barn, ikke 
til arbeid der kontorfaglige har sin kompetanse, som registrering og læring av stadig nye 
dataprogram. Dette er ett sentralt poeng.  Det som imidlertid ofte forsvinner i debatten er 
betydningen	av	kontorfaglige	som	koordinatorer,	det	Bertelsen	(2005)³⁷		kaller	et	sentralt 
logistisk knutepunkt. Mangelfull synliggjøring og anerkjennelse av kontorfagliges nødven-
dige kompetanse og troen på at datasystemer går av seg selv forsterker utfordringene. 

37 Bertelsen foretok en omfattende kartleggingsundersøkelse av legesekretærenes
 arbeidspraksis ved et dansk sykehus med sikte på et bedre kunnskapsgrunnlag for organisasjonsendringer i forbindelse med innføring  
 av elektronisk pasientjournal (EPJ). Hun bruker blant annet begrepene bagstopper og brobygger/tovholder (ankermannen på et  
 tautrekkingslag, eller en som holder trådene i en prosjektgruppe) for å sette ord på uformelle oppgaver og begrunne begrepet  
 logistisk knutepunkt.

Kutt i antall kontorfaglige kan være en lettvint løsning ved innsparing/omorganisering/
kommunesammenslåing uten at konsekvensene blir analysert. Flere steder utformes kutt 
ved at kontorfaglige trekkes ut av avdelingene de jobber i og samles for seg selv, med 
svekkede muligheter til å bli kjent med tjenestene og samarbeide nært med klinikerne. 
Dermed undergraves sentrale funksjoner (se diskusjonen om dobbelt vi i 3.2.5 s.13). Fordi 
kompetansen i liten grad er anerkjent, er kontorfaglige også avhengig av forståelsen hos 
sine nærmeste ledere; nye ledere kan gjøre liknende endringer uten at konsekvensene blir 
vurdert.

Utgangspunktet må være at kontorfaglig kompetanse anerkjennes som nødvendig, og 
diskusjonen må handle om hvordan de ulike faggruppenes kompetanse kan brukes til å 
organisere arbeidet slik at tjenestene blir best mulig. Digitalisering av tjenestene og økt 
samarbeid på tvers av tjenester og tjenestenivåer er nevnt som eksempler på områder 
med stort behov for kontorfaglig kompetanse, men faggruppa er helt avhengig av selv å 
synliggjøre og tilby sin kompetanse ved endringer.

Utdanningen må bygge på, og gi studentene, et realistisk bilde av kontorfagliges situa-
sjon, med både utfordringer og muligheter. Ved å legge vekt på kunnskaper om sentrale 
utviklingstrekk og bevissthet om egen kompetanse, kan RBUP ruste kontorfaglige til  
offensivt å tilby sin kompetanse ved endringer og nye arbeidsoppgaver. 

5. Femte betingelse  
Både ildsjeler og strategisk forankring
Arbeidet med å bygge et fagfelt er avhengig av ildsjeler. Kontoransatte i BUP har hatt 
mange ildsjeler helt siden de tok initiativ til egne kontorkonferanser i 1987 i regi av NFBUI. 
Disse ble videreført som Kontorforum på NFBUIs kongresser og senere NBUPs lands- 
konferanser	fram	til	dagens	Barn	og	unge	kongressen³⁸.	Forumet	drives	av	kontorfaglige	

38 Barn og unge kongressen arrangeres i 2020 av regionsentrene i samarbeid med helsedirektoratet, folkehelseinstituttet,  
 Barn, ungdom og familiedirektoratet, Helse Bergen Haukeland universitetssykehus og NUBU, Nasjonalt utviklingssenter for barn 
 og unge.

Fra Dagens Medisin
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selv i samarbeid med styret. I mange år gikk ansvaret på omgang mellom fylkene slik at 
svært mange ble involvert (Jensen 2018, s. 9). Initiativet til utdanningen er allerede omtalt, 
uten ildsjelene ville den aldri blitt noe av. Senere har både studieledelse og ressursgruppe 
lagt ned stort engasjement i å utvikle fagfeltet. Allerede fra de første fagdagene for kontor-
faglige i førstelinjetjenestene viste det seg at det også her var ildsjeler som hadde jobbet 
for kontorfaget over lang tid og som ville delta i videreutvikling gjennom både ressurs- 
gruppe og arbeid med egen utdanning. 

Varige resultater krever i tillegg at arbeidet forankres i en etablert organisasjon som kan 
samspille med ildsjeler og sikre kontinuitet. Forankringen i RBUP Øst og Sør og også i 
RKBU Vest har vært avgjørende. Siden kontorfagliges kompetanse og funksjon i organi- 
sasjoner ikke er allment anerkjent, er feltet fortsatt helt avhengig av ledere som har  
forståelse og engasjement for det kontorfaglige feltet og er villige til å forsvare en satsing.  
Kontorutdanningen har hatt slike ledere. Studieleders deltakelse i tverrfaglige seksjons-
møter har vist fram at mye er felles i arbeidet med utdanningene og har bidratt til  
integrasjon i RBUPs arbeid. Videre har samarbeid med RBUP-kolleger som har bidratt 
med innspill og forelesninger både på utdanninger og fagdager, gjort at mange av de 
ansatte på RBUP er blitt kjent med kontorutdanningen og ser hva den kan bety. Dette har 
styrket forankringen.

RBUP – og det kontorfaglige feltet - er avhengig av sitt oppdrag fra Helsedirektoratet og 
sitt budsjett. De første tilbudene til førstelinjetjenestene sprang ut av og ble mulige  
gjennom at RBUPs mandat ble utvidet fra BUP til de kommunale tjenestene.  
Utdanningen for førstelinjetjenestene ble muliggjort av at den passet godt inn i RBUPs 
strategiske vekt på tjenestestøttearbeid. Styrking av kontorfaglig kompetanse er god tje-
nestestøtte. Fortsatt å etablere seg som en del av tjenestestøttearbeidet, i 2020  
omdøpt til støtte til kvalitetsarbeid i tjenestene, vil være strategisk viktig. For å bidra med 
sin kompetanse i tjenestene, trenger kontorfaglige både sin egen utdanning og å være en 
del av RBUPs oppdrag ute i den enkelte kommune.

Det har også vært viktig med en bredere forankring. I tillegg til ressursgruppa hadde 
BUP-utdanningen noen år fra 2007 en referansegruppe, med en BUP-leder som var aktiv 
i regionalt råd for RBUP, og med representanter for HIST, RBUP, RKBU Vest, NFBUI og tid-
ligere	studenter³⁹.	At	studieleder	også	har	deltatt	i	kontorgruppa	i	NBUP	og	i	arbeidet	med	
Kontorforum, representerer en viktig link til BUP-feltet. 

Hvordan en videre forankring i tjenestene skal sikres for førstelinjeutdanningen, er  
foreløpig ikke avklart. Det handler både om formelle kanaler og å sikre at studieledelsen 
har tilstrekkelig kunnskap om de ulike tjenestene og det kontorfaglige arbeidet der.  
Tjenestene skal kunne komme med innspill til hva slags kompetanse som trengs. Samti-
dig skal også denne utdanningen være en utdanning av kontorfaglige, for kontorfaglige. 

I arbeidet med spesialistutdanningen har RBUP hatt kontakt og samarbeid med de ulike 
profesjonenes fagorganisasjoner. Kontorfaglige i offentlig tjenester mangler en  
samlende fagorganisasjon som kan være ett senter for fagutvikling og fagpolitikk.  

39 Med bedre integrasjon i RBUPs arbeid mistet referansegruppa etter hvert sin betydning. 

Yrkesgruppa	er	spredt	på	flere	fagorganisasjoner;	de	fleste	er	medlemmer	av	Fagforbun-
det/LO eller Delta/YS40. RBUP har ikke hatt formell kontakt med disse, men studieleder 
har forelest for begge organisasjoner. Mangelen på et felles fagpolitisk organ er en svak-
het for det kontorfaglige feltet og gjør RBUPs arbeid enda viktigere.

Kontorutdanningene er i dag integrert i RBUPs arbeid, samtidig spiller ildsjelene både i 
studieledelsen, ressursgrupper og studentkull fortsatt en nødvendig rolle i å gi  
utdanningene det preget av utviklingsarbeid som er nødvendig for kontorfaget.

6. Sjette betingelse:  
Respekt og anerkjennelse basert på fag
En sentral forutsetning for oppbyggingen av fagfeltet har vært at de som har jobbet med 
dette har hatt en grunnleggende respekt for kontorfaglig ansatte og deres arbeid, en 
respekt som bygger på en stadig grundigere forståelse av faggruppas kompetanse og 
funksjon.	Mange	kontorfaglige	er	lei	av	overfladiske	kommentarer	om	at	de	er	«så	viktige»,	
«hva skulle vi gjort uten dere». En slik form for ros kan stå i motsetning til en anerkjennelse 
basert på forståelse for hva arbeidet faktisk går ut på (Pringle, 1989, s. 16). Kontorfaglige 
ønsker at det faktiske arbeidet blir sett og anerkjent som et faglig arbeid med betydnin-
gen det har både for tjenestene og for de som kommer dit. Fagliggjøring av oppgavene er 
derfor helt sentralt i utdanningen. 

Forelesernes forståelse av kontorfaglig ansatte har også vært svært viktig i en slik fag-
liggjøring. For eksempel hadde klinisk sosionom Ingerid Aamodt i forberedelsene til den 
faste forelesningen Møte med mennesker i resepsjon og sentralbord gjort seg bevisst på 
kontorfagliges	arbeid	i	egen	klinikk.	Hun	startet	forelesningen	med	egne	refleksjoner	over	
det hun hadde observert. Aamodts evne til å ta kontorfagliges perspektiv gjorde inntrykk 
på studentene og bidro til å øke deres respekt for eget arbeid. Forelesningene hennes ble 
videre lagt opp med gruppearbeid der studentene skulle dele egne erfaringer fra  
ekspedisjon og telefon og være på jakt etter Hva er det vi gjør når vi gjør det vi gjør.  
Opplegget ble videreutviklet med at studentene gjennomførte en observasjonsoppgave i 
forkant av forelesning og arbeidskrav der de skulle observere (eller bli observert) i  
ekspedisjon/telefon i egen klinikk. Erfaringen er at gode forelesninger forutsetter at fore-
leserne er grundig orientert på forhånd om hvem de skal snakke for, målsettingen med 
forelesningen og hvilke oppgaver kontorfaglige faktisk har. Få har erfaringer med å snakke 
for denne gruppa.

6.1 Høgskoleutdanning
At BUP-utdanningen har vært en høgskoleutdanning med studiepoeng har vært viktig 
for studentenes opplevelse av respekt og anerkjennelse, både respekten for seg selv og 
anerkjennelsen fra kolleger i andre høyt utdannede faggrupper. Studiepoengene har  
videre vært et formelt grunnlag for lønnsmessig uttelling for en faggruppe som har få  
andre muligheter. Etter hvert har de også kunnet brukes inn i videre høgskoleutdanning. 
Høgskolestatusen har bidratt til at kontorutdanningen har blitt et tilbud som er relevant for 
alle kontorfaglige, uavhengig av tidligere utdanning. Mange av de mest erfarne kontor- 
faglige har valgt å ta utdanningen og på den måten bidratt til å høyne nivået på erfarings- 
utveksling og dialog. 

40 I Delta er bl.a. Norsk Helsesekretærforbund.
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39 Med bedre integrasjon i RBUPs arbeid mistet referansegruppa etter hvert sin betydning. 
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gen det har både for tjenestene og for de som kommer dit. Fagliggjøring av oppgavene er 
derfor helt sentralt i utdanningen. 

Forelesernes forståelse av kontorfaglig ansatte har også vært svært viktig i en slik fag-
liggjøring. For eksempel hadde klinisk sosionom Ingerid Aamodt i forberedelsene til den 
faste forelesningen Møte med mennesker i resepsjon og sentralbord gjort seg bevisst på 
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forkant av forelesning og arbeidskrav der de skulle observere (eller bli observert) i  
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40 I Delta er bl.a. Norsk Helsesekretærforbund.
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Nye krav fra NOKUT til høgskolenes egeninnsats i eksterne utdanninger har ført til at 
BUP-utdanningen mistet sine studiepoeng fra 2018 og at førstelinjeutdanningen ikke har 
fått studiepoeng. For noen kontorfaglige er manglende studiepoeng i dag et hinder for å 
søke utdanningene, noe som er uheldig både for tjenestene, for fagfeltet og for kontor-
faglige selv. Det er usikkert hvordan dette kan bli i framtiden. RBUP opprettholdt uansett 
høgskolenivå på utdanningen. Innholdet dokumenteres grundig i vitnemålet slik at dette 
kan legges til grunn for krav om høyere lønn. Selv om kommunene i dag er opptatt av stu-
diepoeng for å gi lønnsøkning, er det fullt mulig for studenter med støtte fra ledere å reise 
krav på grunnlag av andre videreutdanninger som gir økt realkompetanse. 

Kravene fra NOKUT gjelder også andre utdanninger på RBUP som har mistet studiepo-
eng, så her stiller kontorfaglige på linje med andre faggrupper/profesjoner. Videre er RBUP 
etter hvert blitt en viktig aktør i kommunefeltet og kan derfor forhåpentligvis i seg selv 
bidra til å gi utdanningene faglig status. 

7. Gunstige betingelser
Gjennomgangen over viser at det på mange måter har vært gunstige betingelser for fag-
utvikling og kontorfaglig utdanning i perioden som behandles. Rammevilkårene har skapt 
rom både samfunnsmessig, organisatorisk, økonomisk og faglig. Samtidig har det vært 
avgjørende at ildsjeler og kontorfaggruppa som helhet har utnyttet mulighetene og brukt 
dem til å utvide rommet. Denne prosessen er på ingen måte slutt. Uansett om betingelse-
ne skulle endre seg, er det viktig at kontorfaglige selv tar ansvar for sitt eget fag og  
fortsetter det nære tverrfaglige samarbeidet med de andre faggruppene for å skape best 
mulig forhold for barn, unge og deres familier.

Del II 
Noen sentrale utfordringer i arbeidet med utdanningene

1. Fra skreddersydd BUP-utdanning til utdanning på tvers av førstelinjetjenester
Etter lang erfaring med BUP-utdanningen, ble utfordringen å utvikle et tilsvarende tilbud  
til kontorfaglige i førstelinjetjenester for barn og unge. 

1.1 Fra felles fagdager til fagdager etter tjeneste
Etter inspirasjon fra spesialistutdanningen ble to dager på BUP-utdanningen i 2012 åpnet 
for andre tjenester. Temaene var kontorfaglig ansattes usynlige kompetanse og møte med 
mennesker	i	telefon	og	skranke.	De	åpne	dagene	fikk	positiv	evaluering	fra	førstelinjen,	
men i hovedsak negative fra BUP-studentene. Grupper på tvers gjorde erfaringsdeling 
vanskelig, tjenestene var for forskjellige; studentene opplevde at de mistet en viktig trinn i 
den faglige prosessen. Deltakerne både fra førstelinjen og BUP ønsket gruppearbeid med 
samme tjeneste. Reaksjonene bekreftet forståelsen av at kontorfaget utformes i det en-
kelte felt og ble en nyttig erfaring for oppbyggingen av en egen utdanning for førstelinjen 
flere	år	senere.	Utfordringen	ved	å	drive	utdanning	på	tvers	av	tjenester	og	tjenestenivåer	
deler kontorfagfeltet blant annet med spesialistutdanningen. For kontorfaglige ble dette 
skjerpet av at kontorfaglige har svakere faglig identitet i utgangspunktet og færre  
samlinger.

Prosjektgruppa for førstelinjeutdanningen i 2018: Fra venstre: Janne Aspelund, Ski 
barnevern (nå Søndre Nordstrand barnevern), Ellen Solstad Olavesen RBUP, Siri 
Jensen RBUP, Reidunn Hallan RBUP, Anna Margrete Nes, Kongsberg helsestasjon, 
Elisabeth Bjarkø RBUP studieleder. Foto: privat.

Etter disse erfaringene valgte RBUP i 2013 å arrangere egne landsomfattende felles 
fagdager for førstelinjetjenestene, men også her ble spriket mellom deltakerne for stort. 
Det ble derfor startet opp med egne årlige fagdager for kontorfaglig ansatte i hver enkelt 
tjeneste, én dag for Familiens Hus og todagers samlinger for barnevernet og helse- 
stasjoner. I tillegg ble det ett år laget to dager for familievernet. Siden studieleder hadde 
sin bakgrunn fra BUP, ble den tidligere nevnte ressursgruppa for førstelinjen veldig viktig. 
Samarbeid med kolleger på RBUP med erfaring fra de aktuelle tjenestene om var også 
avgjørende. Arbeidet med fagdagene ga nyttig kunnskap og erfaring som skulle bli helt 
nødvendig når en egen utdanning for førstelinjen ble satt på dagsorden i 2016.

1.2 Fra atskilte fagdager til felles utdanning
Erfaringene fra felles fagdager viste at det ville være en utfordring å lage en utdanning for 
flere	ulike	tjenester.	Felles	utdanning	sto	i	utgangspunktet	i	motsetning	til	en	av	grunn-
tankene i BUP-utdanningen: Kontorfaget utformes i det enkelte felt. Utdanningen skulle 
gi bedre kjennskap til egen tjeneste, og studentene skulle utvikle fagidentitet knyttet til å 
være kontorfaglig i nettopp denne tjenesten gjennom å dele helt konkrete arbeids- 
erfaringer og sette ord på arbeid og kompetanse. Nå måtte slik fagidentitet i egen tjeneste 
utvikles innenfor rammen av en felles utdanning; dette dilemmaet ble grundig diskutert i 
prosjektgruppa.

Heldigvis fantes det relevante erfaringer. Spesialistutdanningen hadde lenge hatt både 
profesjonsgrupper og tverrfaglige grupper, med profesjonsgruppene som sentrale. Videre 
hadde BUP-utdanningen i 2013 blitt brukt som utgangspunkt for en utdanning for 
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kontorfaglig ansatte på LDS, med RBUPs studieleder, ansatt på NWI/LDS, som prosjektle-
der⁴¹.	Her	var	sykehuset	det	feltet	studentene	hadde	felles,	mens	avdelinger/fagområder	
og oppgaver var svært ulike. Erfaringene herfra var at studieplanen var grei å tilpasse, noe 
som bekreftet forståelsen av at kontorfaglige har noen grunnleggende felles funksjoner på 
tvers	av	organisasjoner⁴².	Hovedtyngden	av	forelesningene	var	felles,	mens	ulikheten	 
mellom fagområder/avdelinger ble løst gjennom deling av studentene under noen tema. 
Blant annet hadde de egne forelesninger om behandlingstenkning i eget fagområde  
(medisin, kirurgi, psykiatri). Studentene ble delt inn i to typer grupper, en på tvers av 
avdelinger og en fra samme avdeling/fagområde.

1.3 Studieplaner og opplegg
Også for RBUPs nye utdanning viste det seg at målsetting, tenkning, opplegg, hoved- 
temaer	og	arbeidskrav	i	BUP-utdanningen	lett	kunne	tillempes⁴³.	Hovedtemaene	for	første	
år ble formulert slik:

 Velferdsstaten, kommunale (og noen statlige) tjenester for barn og unge: Historikk,  
 organisering, helse-/sosialfaglig tenkning
 De ulike faggruppenes rolle, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 Kontoransatte rolle og funksjon i profesjonelle organisasjoner
 Mellommenneskelig kommunikasjon: Mottak av/kontakt med barn og familier i   
 ekspedisjon og på telefon. Møte med mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn.  
 Intern kommunikasjon.
 Relevant lovverk, forskrifter og veiledere
 Registreringssystemer/fagsystemer, digitalisering og kontorfagliges rolle i   
 registreringsarbeidet. Arkiv og arkivforståelse
 Etikk og etiske dilemmaer

Arbeidskravene fra BUP-utdanningen ble videreført. Det første arbeidskravet handler om å 
beskrive både utviklingen i egen tjeneste og samarbeidet med andre. Det andre arbeids-
kravet handler om hvordan det kan være å komme til tjenesten og analyse av en egen 
kommunikasjonserfaring. Skriftlig skoleeksamen er fjernet – en form som uansett er utgått 
på dato - og i stedet er det satt inn et tredje arbeidskrav: Presentasjon i tjenestegruppa av 
et etisk dilemma. 

Hovedtemaene på det andre året ble:

• Opplæring av voksne/voksenpedagogikk og læring på arbeidsplassen 
• Medvirkning fra barn, unge og deres familier i teori og praksis
• Organisasjonsteori, organisasjonsstruktur og organisasjonskultur 
• Relevant lovverk (utover det som er tema 1. år)
• Kvalitetsarbeid: aktuelle føringer fra myndighetene og relevant rapportering
 kontorfaglig ansattes rolle
• Forskning og utviklingsarbeid, betydning og konkrete eksempler
• Kontorfaget og betydningen av fagutvikling

41 Utdanningen ble drevet i samarbeid med VID.  
42 Jensen (2012).
43 I tillegg til ressursgruppa ble også andre kontorfaglige og ledere fra tjenestene invitert til å komme med innspill. 

Arbeidskravene fra BUP-utdanningen ble også her beholdt: det første var analyse av en 
egen opplæringserfaring, og det ene alternativet til andre arbeidskrav var om medvirkning 
for barn og familier. Det andre alternativet var om organisasjonsstruktur og organisasjons-
kultur med eksempler fra egen arbeidsplass. Som tredje arbeidskrav skal studentene 
presentere noe av det de har lært på utdanningen og hva de vil ta med videre.

Første kull startet opp på RBUP i mars 2018 med 49 studenter, 24 fra barnevernet, 12 fra 
helsestasjoner, 9 fra Familievernet og 4 fra PPT. Løsningen på dilemmaet med å være en 
utdanning	for	flere	tjenester	ble	en	todelt	målsetting:	studentene	skulle	både	få	bedre	
kjennskap til egen tjeneste og mer kunnskap om førstelinjetjenestene for barn og unge 
som helhet. Det siste er i tråd med dagens føringer om bedre samhandling mellom  
tjenestene. Forelesningene er for det meste felles, men med enkelte temaer delt etter  
tjeneste, og studentene hører til i to typer grupper. Hovedvekt, særlig første året, legges 
på tjenestegrupper, ut fra erfaringene både fra BUP-utdanningen og fagdagene. Innenfor 
rammen av en felles utdanning holder en fast ved forståelsen av at kontorfaget utformes 
i eget felt. Felles praktiske erfaringer er nødvendig for å kunne snakke fram taus kunn-
skap og bygge opp en faglig identitet. Tjenestegruppene bidrar også til at de felles fore-
lesningene blir konkretisert og gjort relevante for arbeidet. Parallelt satses det på grupper 
på tvers av tjenestene for å øke studentenes kunnskap om de andre og utvikle en felles 
forståelse, med sikte på å kunne bidra til økt samarbeid mellom tjenestene.

Første år, første kull førstelinjeutdanningen 2018
Foto: RBUP
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temaer	og	arbeidskrav	i	BUP-utdanningen	lett	kunne	tillempes⁴³.	Hovedtemaene	for	første	
år ble formulert slik:

 Velferdsstaten, kommunale (og noen statlige) tjenester for barn og unge: Historikk,  
 organisering, helse-/sosialfaglig tenkning
 De ulike faggruppenes rolle, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 Kontoransatte rolle og funksjon i profesjonelle organisasjoner
 Mellommenneskelig kommunikasjon: Mottak av/kontakt med barn og familier i   
 ekspedisjon og på telefon. Møte med mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn.  
 Intern kommunikasjon.
 Relevant lovverk, forskrifter og veiledere
 Registreringssystemer/fagsystemer, digitalisering og kontorfagliges rolle i   
 registreringsarbeidet. Arkiv og arkivforståelse
 Etikk og etiske dilemmaer

Arbeidskravene fra BUP-utdanningen ble videreført. Det første arbeidskravet handler om å 
beskrive både utviklingen i egen tjeneste og samarbeidet med andre. Det andre arbeids-
kravet handler om hvordan det kan være å komme til tjenesten og analyse av en egen 
kommunikasjonserfaring. Skriftlig skoleeksamen er fjernet – en form som uansett er utgått 
på dato - og i stedet er det satt inn et tredje arbeidskrav: Presentasjon i tjenestegruppa av 
et etisk dilemma. 

Hovedtemaene på det andre året ble:

• Opplæring av voksne/voksenpedagogikk og læring på arbeidsplassen 
• Medvirkning fra barn, unge og deres familier i teori og praksis
• Organisasjonsteori, organisasjonsstruktur og organisasjonskultur 
• Relevant lovverk (utover det som er tema 1. år)
• Kvalitetsarbeid: aktuelle føringer fra myndighetene og relevant rapportering
 kontorfaglig ansattes rolle
• Forskning og utviklingsarbeid, betydning og konkrete eksempler
• Kontorfaget og betydningen av fagutvikling

41 Utdanningen ble drevet i samarbeid med VID.  
42 Jensen (2012).
43 I tillegg til ressursgruppa ble også andre kontorfaglige og ledere fra tjenestene invitert til å komme med innspill. 

Arbeidskravene fra BUP-utdanningen ble også her beholdt: det første var analyse av en 
egen opplæringserfaring, og det ene alternativet til andre arbeidskrav var om medvirkning 
for barn og familier. Det andre alternativet var om organisasjonsstruktur og organisasjons-
kultur med eksempler fra egen arbeidsplass. Som tredje arbeidskrav skal studentene 
presentere noe av det de har lært på utdanningen og hva de vil ta med videre.

Første kull startet opp på RBUP i mars 2018 med 49 studenter, 24 fra barnevernet, 12 fra 
helsestasjoner, 9 fra Familievernet og 4 fra PPT. Løsningen på dilemmaet med å være en 
utdanning	for	flere	tjenester	ble	en	todelt	målsetting:	studentene	skulle	både	få	bedre	
kjennskap til egen tjeneste og mer kunnskap om førstelinjetjenestene for barn og unge 
som helhet. Det siste er i tråd med dagens føringer om bedre samhandling mellom  
tjenestene. Forelesningene er for det meste felles, men med enkelte temaer delt etter  
tjeneste, og studentene hører til i to typer grupper. Hovedvekt, særlig første året, legges 
på tjenestegrupper, ut fra erfaringene både fra BUP-utdanningen og fagdagene. Innenfor 
rammen av en felles utdanning holder en fast ved forståelsen av at kontorfaget utformes 
i eget felt. Felles praktiske erfaringer er nødvendig for å kunne snakke fram taus kunn-
skap og bygge opp en faglig identitet. Tjenestegruppene bidrar også til at de felles fore-
lesningene blir konkretisert og gjort relevante for arbeidet. Parallelt satses det på grupper 
på tvers av tjenestene for å øke studentenes kunnskap om de andre og utvikle en felles 
forståelse, med sikte på å kunne bidra til økt samarbeid mellom tjenestene.

Første år, første kull førstelinjeutdanningen 2018
Foto: RBUP
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Tjenestegruppene viste seg å fungere veldig bra. På første året var det imidlertid litt 
vanskelig å få sving på de tverretatlige gruppene. Dette var helt i tråd med erfaringene fra 
spesialistutdanningen der studentene til dels satte undervisning i profesjonsgruppene 
mye	høyere	enn	fellesundervisning	for	flere	faggrupper.	Bl.a	på	grunnlag	av	gode	innspill	
fra studentene, ble det tatt grep som gjorde at de tverretatlige gruppene fungerte bedre 
på 2. året: styrket gruppeledelse, mindre grupper og mer bevisst jobbing med problem- 
stillinger der det tverretatlige kunne være en fordel. Erfaringen er også at studentene  
etterhvert utvikler større mottakelighet for erfaringer som ligger et stykke unna deres 
egne. I den endelige evalueringen satte de stor pris på kunnskapen om andre tjenester,  
og dette vil bare bli viktigere framover.

2. Praksisnær høgskoleutdanning
Utdanningene for kontorfaglige skal være praksisnære for å gi faglig mening og fagut-
vikling samtidig som de skal holde høgskolenivå. De bygger på «en forståelse av at mye 
av kompetansen kontoransatte bygger opp gjennom praksis handler om taus kunnskap. 
Den er derfor lagt opp med stor vekt på praktiske erfaringer og bevisst arbeid med å gjøre 
kontorfaglige i stand til å sette ord på arbeid og kompetanse som grunnlag for  
erfaringsdeling og kompetanseutvikling. Samtidig er det et mål at denne praksisen settes 
inn	i	en	teoretisk	sammenheng⁴⁴.»	Høgskoleutdanning	er	ofte	lagt	opp	slik	at	studentene	
lærer teori om eget fag som de så anvender på eget arbeid. På det kontorfaglige feltet 
foreligger det begrenset med teori, og her må studentene i større grad være med å skape 
teori ut fra egen praksis gjennom å sette ord på arbeid, kompetanse og funksjon, samtidig 
som de også bruker teori utviklet for andre fagfelt. Dette gir noen særegne utfordringer i 
arbeidet	med	å	finne	en	balanse	mellom	teori	og	praksis	for	å	gjøre	praksis	best	mulig.

Det	finnes	i	liten	grad	faglitteratur	som	er	skrevet	for	denne	målgruppa.	Det	betyr	at	det	er	
en	utfordring	å	finne	pensum	som	studentene	oppfatter	som	relevant.	Det	aller	meste	av	
arbeidet med å knytte pensum/teori til praksis må skje på samlingene, med særlig vekt på 
gruppearbeidet, og gjennom arbeidskravene.

3.	Refleksjon	og	gruppearbeid
En annen utfordring, særlig sammenliknet med andre faggrupper i tjenestene, er at  
kontorfaglig	ansatte	i	liten	grad	har	erfaring	med	refleksjon.	Det	daglige	arbeidet	er	preget	
av problem – løsning – ferdig. Kontormøter, ofte med stram tidsramme, har ofte store 
mengder praktisk informasjon og nye prosedyrer og rutiner som skal gjennomgås; det 
er	sjelden	tid	til	å	tenke	høyt	sammen.	Faglig	refleksjon	er	derfor	noe	som	i	stor	grad	må	
læres. Inspirert av spesialistutdanningen der studentene presenterer egne videoer, får 
deltakerne	i	kontorutdanningene	arbeidskrav	der	de	må	bruke	–	og	reflektere	over	–	egne	
erfaringer, både om kommunikasjon og opplæring av voksne. Studenter kan noen ganger 
synes det er vanskelig å huske eller sette ord på egne kommunikasjonserfaringer, trolig 
blant annet fordi de sjelden får mulighet til å stoppe opp ved dem. Det kan også være 
utrygt å eksponere seg. Noen få har ønsket å konstruere eksempler som de synes  
illustrerer	temaet	bedre.	Da	forsvinner	imidlertid	poenget	med	å	reflektere	over	egne	 
erfaringer. Det er også viktig for studieledelsen å være tydelige på hva slags erfaringer 
vi er ute etter når vi for eksempel ber dem om å velge et eksempel på «et litt krevende 
møte». 

44 Studieplan for førstelinjeutdanningen 1. år.
 

En	annen	side	av	refleksjonen	i	kommunikasjonsoppgaven	er	å	kunne	ta	den	andres	
perspektiv, studentene bes om å tenke seg hvordan det er å komme til deres BUP med 
barnet sitt og hvilke tanker mor, far og/eller barnet kan ha.

Utfordringene	med	pensum	og	refleksjon	gjør	at	gruppearbeidet	blir	særlig	viktig,	og	mye	
av arbeidet i studieledelse og ressursgruppe har bestått i å diskutere opplegg og  
spørsmål	til	refleksjonsarbeidet	i	gruppene.	Flere	studenter	på	første	år	meldte	at	de	 
syntes spørsmålene var litt vage/vanskelige å få tak på, andre ganger at det ble for  
mange spørsmål på for liten tid. Arbeidet med gruppespørsmål er et løpende utviklings-
arbeid som må fortsette. Referatene fra gruppearbeidene kan gi en pekepinn om hva som 
fungerer. Evalueringene fra første kull viser at studentene var fornøyde med omfanget av 
gruppearbeid. 

Kontorfaglige har ofte få erfaringer med å være gruppeleder, og det må spørsmålene 
ta hensyn til. På førstelinjeutdanningen er det valgt en struktur med faste gruppeledere 
gjennom hele året, samtidig som møteledelse (og referat) går på omgang for at alle skal få 
erfaringer med å lede en liten gruppe i faglig diskusjon. Faste gruppeledermøter på hver 
samling gjør det mulig å tydeliggjøre hensikten med spørsmålene i gruppearbeidet litt  
ekstra. I tillegg ønsket studentene i evalueringen av første år også at studieledelsen i  
større grad går rundt i gruppene og bidrar til å avklare tvil om innholdet i spørsmålene.

En erfaring både fra gruppearbeidet og andre deler av studieopplegget har vært at det 
hele tiden er viktig å gjøre tydelig for studentene hvorfor vi legger arbeidet opp slik vi gjør, 
slik at de får del i tenkningen bak og hva vi vil oppnå. 

Refleksjon	rundt	makt
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4. Arbeidskravene
En	tredje	utfordring	ligger	i	arbeidskravene	på	høgskolenivå	–	en	form	som	for	de	fleste	er	
helt ukjent, selv om det også kan være stort sprik i forkunnskapene. Særlig er prinsippet 
om referanser fremmed. Innholdsmessig er arbeidskravene helt avgjørende elementer i 
utdanningen og for å knytte teorien sammen med erfaringer og praksis. På BUP-utdan-
ningen har det vært mulig å gi én skriftlig veiledning på arbeidskravene underveis, og 
det fungerer bra. På LDS-utdanningen var det mulig å holde felles veiledninger utenom 
samlingene og følge personlig opp de som strevde mest. På den nye utdanningen var det 
første kullet for stort til at individuell veiledning var mulig av kapasitetsgrunner – dette førte 
til uforholdsmessig mye stress og frustrasjon rundt arbeidskravene. For andre kull, som 
var litt mindre, ga studieledelsen studentene mulighet til å få én tilbakemelding underveis 
på første arbeidskrav, som en støtte til å komme på riktig spor. Det ligger et dilemma i hvor 
mye tid en skal bruke på arbeidskravene, særlig formkrav og referanser, sammenliknet 
med andre elementer i utdanningen som kanskje er vel så viktige for faggruppa. Samtidig 
gir arbeidskravene – når de er gjort – stor mestringsfølelse, og mange studenter sier at det 
er gjennom arbeidet med oppgavene de har lært mest om temaene. Videre gjør erfaringe-
ne det lettere å ta annen høgskoleutdanning senere for de som måtte ønske det. 

5. En faggruppe med vegring for å gjøre seg hørt
En egen utfordring ligger i at kontorfaglige er en faggruppe som i liten grad tar ordet i 
fellesmøter	i	tjenestene.	Dette	bidrar	til	at	viktige	erfaringer	fra	arbeidsflyten	på	tjeneste-
stedet ikke kommer med i diskusjoner om rutiner og arbeidsmåter. BUP-utdanningen har 
derfor lagt opp til presentasjonstrening både med og uten bruk av video. Bruk av video har 
vært krevende for studentene, og svært krevende for enkelte, samtidig har det gitt viktige 
erfaringer⁴⁵.	Særlig	viktig	har	det	vært	at	studentene	har	sett	seg	selv,	og	at	de,	på	tross	av	
nervøsiteten, faktisk ser like rolige og profesjonelle ut som de synes alle andre gjør. Videre 
ser de at det ikke er noen katastrofe om man stopper opp litt eller kommer ut av det, og at 
andre jo ikke vet at du har hoppet over noe du hadde tenkt å si. 

Med	flere	studenter	på	den	nye	utdanningen	har	video	ikke	vært	et	alternativ,	men	 
presentasjonstrening i gruppene med framlegging av tredje arbeidskrav både på første og 
andre året har likevel vært en utfordring for studentene og har fungert bra. 

Å stå fram i en forsamling kan selvsagt også være et problem for folk i andre faggrupper, 
men her representerer det et trekk ved selve faggruppa. Dette kan blant annet bunne i en 
underliggende oppfatning om, og en kroppslig følelse av, at kontorfaglige er andre slags 
ansatte enn de andre (Jensen, 2006, s. 111-112), noe som gir en høyere terskel for å ta 
ordet. Både presentasjonstrening og økt faglig bevissthet om at egen kompetanse er  
nødvendig for tjenestene vil være nødvendig for å bryte tausheten. Videre vil økt respekt 
fra ledere og kolleger for faggruppa og at disse aktivt etterspør kontorfaglige erfaringer 
gjøre det lettere å bidra.

45 Det har også vært viktig at videotreningen ledes av noen med erfaring som både kan skape en god stemning og fange opp de som  
 virkelig strever. 

6. Kjennskap til arbeidet med barn, unge og foreldre
Et av målene for utdanningene er at kontorfaglige skal få bedre kjennskap til arbeids-
måter og tenkning i egen tjeneste. En del kontorfaglige har i liten grad tilgang til arenaer 
på jobben der arbeidet med barn og familier diskuteres, utover det administrative. Noen 
opplever, ut fra sine egne arbeidsoppgaver, heller ikke nødvendigvis slik kunnskap som 
så relevant. Det er en utfordring å få plass til og velge ut egnede innslag som kan lære 
studentene om forståelser, arbeidsmåter og tekning, utover den første samlingen på 1. 
år med arbeidskravet om egen tjeneste. Særlig er dette en utfordring på utdanningen for 
flere	tjenester.	Her	kan	en	også	tenke	at	både	økt	kunnskap	om	barn	og	unge	og	tenkning/
arbeidsmåter	som	går	igjen	i	flere	tjenester	kan	være	viktige	fellestema.

7. Ulike arbeidsoppgaver i tjenestene
De ulike tjenestene i utdanningene har ulike samfunnsoppdrag. For eksempel skal helse- 
stasjoner møte alle barn og deres foreldre, ikke bare de som strever. Barnevernet har 
større mulighet til å gripe inn i familienes liv, og saksgang og forvaltningsoppgaver har en 
større plass. Selv om kontorfagliges funksjoner i hovedtrekk er felles, gir forskjellene  
mellom	tjenestene	kontorfaglige	til	dels	veldig	ulike	oppgaver.	Konkrete	rutiner,	arbeidsflyt	
og saksgang i enkeltsaker er selvsagt også forskjellig.

I studieplanen står det at utdanningen tar sikte på «å gi kunnskaper som kan styrke  
kontorfaglige ferdigheter i det daglige, direkte eller indirekte rettet mot brukere av de ulike 
tjenestene». Utfra RBUPs oppgaver er dette et viktig fokus, kursing i rene administrative 
ferdigheter	faller	utenfor	utdanningenes	rammer⁴⁶.	Samtidig	har,	så	langt	vi	har	erfart,	en	
del kontorfaglige, kanskje særlig i barnevernet, mer administrative arbeidsoppgaver. Dette 
gjelder også noen av studentene og kan føre til at noen temaer oppfattes som mindre 
relevante. RBUPs syn er at også for disse må forståelse av tjenesten som helhet ligge til 
grunn, inkludert den faglige tenkningen i egen tjeneste, og at dette krever løpende  
begrunnelse. Erfaringen er at studentene utvikler større forståelse for dette i løpet av 
utdanningen. 

En annen utfordring er at tjenestene i mindre grad har egne ekspedisjoner/venterom  
(barnevern) eller begrenser kontorfagliges rolle på disse (helsestasjoner). Dette inn- 
skrenker den direkte pasientkontakten og muligheten for kontorfaglige på disse stedene 
til å utøve sin viktige rolle i disse møtene. Dette er særlig relevant i kommunikasjons- 
temaet – der møter med familiene i telefon og ekspedisjon står sentralt. Foreløpig er det et 
mindretall, og utdanningene vil uansett beholde et sterkt fokus på pasientmøtene. Dette 
temaet bidrar til økt forståelse for familiene som kommer til tjenestene. 

Kommunikasjonstemaet gir videre en mulighet til å utfordre en forståelse en del har av 
de som kommer til tjenestene som kunder. Begrepet brukes ikke så sjelden for å under-
streke at kontorfaglige skal være imøtekommende. I tillegg trenger markedsbegreper inn 
i språket fra økt markedstenkning i offentlig sektor, og kan føre med seg bruk av begrepet 
kundebehandling	om	kontorfagliges	oppgave.	Kunde	er	imidlertid	per	definisjon	knyttet	

46 Med administrative oppgaver menes her først og fremst personal og økonomi. Arbeid med registrering av klient/brukerarbeidet og  
 rapportering kan forstås som indirekte pasientarbeid. Samtidig er økonomien i barnevernet i større grad knyttet til klientarbeidet enn  
 i andre tjenester, fordi barnevernet yter økonomiske tjenester.  
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4. Arbeidskravene
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gjøre det lettere å bidra.
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til salg av varer og tjenester. Målet for kundebehandling er salg, imøtekommenheten skal 
tjene fortjenesten. For kontorfaglige i de aktuelle tjenestene er målet gjennom respekt og 
dialog å legge grunnlag for en relasjon som skal være starten på et samarbeidsforhold. 
Målet har konsekvenser for hva som vektlegges, dette kan være interessant å utforske 
nærmere. Et hovedpoeng ved de offentlige velferdstjenestene er at de ikke er til salgs, og 
dermed	fordelt	etter	økonomi,	men	skattefinansiert	og	i	prinsippet	basert	på	hva	inn- 
byggerne trenger. 

I tillegg inneholder kommunikasjonstemaet viktig kunnskap som er relevant for møter med 
kolleger. Både møter med mennesker med minoritetsbakgrunn og kommunikasjon med 
kolleger tas opp i egne forelesninger.   

8. Kontakt med studentenes ledere
Kontorfagliges ledere spiller en viktig rolle i rekrutteringen til utdanningen og får tilsendt 
egen informasjon i god tid. For hvert studieår er det etter opptak sendt et brev til studen-
tenes ledere om hva som er årets temaer og hva som kreves av arbeidskrav og eventuelt 
øvrige forberedelser til samlingene, med oppfordring om å bidra til å få dette til. 

I brevet orienteres lederne også om at det er en fordel på alle RBUPs videre- og  
etterutdanninger om studentene kan få bruke noe arbeidstid til oppgavene.
 
Lederne og studentene har også blitt oppfordret til å samarbeide om at studentene kan få 
sette seg inn i/prøve seg på kontorfaglige oppgaver de vanligvis ikke har – for å styrke ut-
danningens tilknytning til praksis og utvide studentenes erfaringer med kontorfaget. Dette 
har gitt noen gode erfaringer på BUP-utdanningen, men har også vært vanskelig å følge 
opp i praksis. Et annet grep som benyttes er å gi studentene konkrete undersøkelses- 
oppgaver i forkant av samlingene. Eksempler på dette er observasjonsoppgaven før 
kommunikasjonstemaet	(nevnt	tidligere)	og	at	studentene	må	finne	ut	hva	som	gjøres	av	
kvalitetsarbeid lokalt. Kanskje kan slike forberedelsesoppgaver utvikles videre. 

For å gjøre det lettere for studentene å ta med seg erfaringer og læring fra studiet tilbake 
på jobb, er det på førstelinjeutdanningen sendt et brev til lederne etter avsluttet toårig 
utdanning. Her bes de blant annet om å legge til rette for at studentene får presentere i et 
fellesforum på jobb noe av det de har lært på utdanningen og som de har lyst til å jobbe 
videre med, basert på tredje arbeidskrav. Dette har mulighet til å fungere som en  
invitasjon til styrket samarbeid med de kliniske faggruppene og legge grunnlag for felles 
lokale utviklingsprosesser.

For studentene er utdanningen en del av jobben, samtidig er den et frirom for personlig 
og faglig utvikling som ikke alltid er like lett å sette ord på. Studieledelsens henvendelser 
til lederne må ta hensyn til begge elementer. Studentene trenger lederes støtte og at de 
viser interesse for hva de lærer som kan være nyttig på jobben. Noen har også fått veiled-
ningshjelp med arbeidskravene av kolleger. Samtidig skal studentene ikke være forpliktet 
til for eksempel å la leder lese oppgavene de skriver; de må selv styre hva de deler.

På LDS-utdanningen ble det gjort en kort evaluering av utdanningen fra studentenes  
nærmeste ledere. Resultatet viste at lederne gjennomgående var positive og bekreftet at 
det har vært positiv utvikling hos studentene, samtidig som resultatene varierer fra  
avdeling til avdeling. Det varierte også hvor nær kontakt lederne hadde med sine  
studenter. De tydeligste positive effektene var økning i kunnskapsnivå, kjennskap til 
sykehuset	og	endring	i	interessen	for	å	lære	nye	ting.	Lavest	skåre	fikk	endring	i	utføring	
av studentenes daglige arbeid, helt i tråd med at studieprogrammet ikke var innrettet på 
konkrete arbeidsoppgaver, men på basiskompetanse. Det er verdt å merke seg at et stort 
flertall	av	lederne	likevel	opplevde	endring	også	når	det	gjaldt	konkrete	arbeidsoppgaver.

RBUP har ikke gjort noen tilsvarende undersøkelse for BUP verken når det gjelder ledere 
eller klinikere og førstelinjeutdanningen er for ny til at det har vært aktuelt. Studielederne 
har imidlertid over tid mottatt mange positive muntlige tilbakemeldinger, særlig om at  
bredere kunnskap og styrket faglig bevissthet og selvtillit har gjort kontorfaglige tryggere 
og tydeligere i rollen. Tidligere barnevernsleder i Re kommune forteller at deres student 
var blitt godt oppdatert faglig, både på lovverk og det barnevernsfaglige arbeidet og la 
vekt	på	at	dette	var	en	ressurs	for	hele	tjenesten⁴⁷.

47 Intervju med Mona Sørensen Tenold på RBUPs hjemmeside.
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Del III  
Virksomme elementer i utdanningene – en oppsummering

I denne delen oppsummeres noen virksomme elementer i utdanningen, med utgang- 
spunkt i en felles diskusjon med andre utdanninger på RBUP i 2017. Framstillingen er  
oppdatert med senere erfaringer og evaluering av første kull av førstelinjeutdanningen.

• Utdanningene er for kontorfaglig ansatte, utviklet og drevet av kontorfaglige i  
 relevante tjenester med respekt og engasjement for faget. Dette styrker  
 bevisstheten om eget fag og fører til at utdanningen treffer praksis bedre.  
 Utdanningen får et viktig element av fagutvikling.
• Utdanningene drives innenfor en ramme, RBUP, som er felles med andre 
 faggrupper i tjenestene. Dette gir tilgang til bred kunnskap og bidrar til at  
 studentene opplever å være en likeverdig del av tjenestene.
• Utdanningene har en helhetlig tilnærming til kontorfaget. De ulike emnene i faget  
 bidrar på hver sin måte til å utvikle forståelsen av faget og tjenestene samtidig   
 som de virker sammen. Bredden i emnene synliggjør et fag med utviklings- 
 muligheter.
•	 Utdanningene	går	over	to	år	og	gir	rom	for	faglig	utvikling	og	refleksjon	over	tid.		
 Studentene utvikler et bredere perspektiv underveis og får større interesse for  
 emner som går utover deres egen konkrete arbeidssituasjon; de blir en del av et  
 utviklingsprosjekt. 

•	 Utdanningene	holder	høgskolenivå⁴⁸.	De	tidligere	studiepoengene	i	BUP- 
 utdanningene har understreket dette. For kontorfaglig ansatte som jobber i et   
 felt av profesjonelle med lang utdanning har høgskolenivået bidratt til å   
 øke selvrespekten og respekten for eget fag, og det har også gitt mer respekt   
 fra kolleger. Høgskolenivået (og studiepoengene) har også gitt en bredere   
	 studentgruppe	og	flere	erfaringer	inn	i	erfaringsutveksling	og	fagutvikling.	 
 Uavhengig av arbeidet  med studiepoeng er det derfor viktig å opprettholde nivået  
 på utdanningene.
• Fordi mye av kontorfaglig ansattes kunnskap og kompetanse er taus og må  

9. Oppsummering
Studieledelsens forankring i og kjennskap til feltet har, sammen med en aktiv ressurs- 
gruppe, kunnet fange opp utfordringer, og arbeidet med disse har videreutviklet  
forståelsen av kontorfaget i tjenestene. Det er en utfordring å organisere det videre  
arbeidet slik at studieledelsen utvider sin kjennskap både til den enkelte tjeneste og til 
arbeidet med helhetlige tjenester, blant annet gjennom at kontorfaglige fra de aktuelle 
tjenestene er aktivt med. Her kan både tidligere og aktuelle studenter ha mye å bidra 
med. RBUPs arbeid ute i kommunene med kvalitet i tjenestene gir også økt kunnskap om 
tjenestene og samarbeidet mellom dem som kan komme utdanningen til gode. 

Studentene bruker nettverket sitt. En tjenestegruppe på besøk hos 
Søndre Nordstrand barnverntjeneste.

48 Utdanningen bygger på BUP-utdanningen som har vært kreditert med studiepoeng fra 1997-2018. Bortfall i studiepoeng er ikke  
 begrunnet med innhold i utdanningen, men med NOKUTs regler. Forslag til studieplan og opplegg for førstelinjeutdanningen ble i  
 utgangspunktet godkjent av NTNU og godt mottatt ved flere høgskoler underveis i arbeidet. Ved avslutning av 2. år av førstelinje- 
 utdanningen i 2019 ble lederne orientert om RBUPs vurdering av at utdanningen tilsvarer høgskolenivå.

Fra evaluering av andre studieår

Foto: privat
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Studentene bruker nettverket sitt. En tjenestegruppe på besøk hos 
Søndre Nordstrand barnverntjeneste.

48 Utdanningen bygger på BUP-utdanningen som har vært kreditert med studiepoeng fra 1997-2018. Bortfall i studiepoeng er ikke  
 begrunnet med innhold i utdanningen, men med NOKUTs regler. Forslag til studieplan og opplegg for førstelinjeutdanningen ble i  
 utgangspunktet godkjent av NTNU og godt mottatt ved flere høgskoler underveis i arbeidet. Ved avslutning av 2. år av førstelinje- 
 utdanningen i 2019 ble lederne orientert om RBUPs vurdering av at utdanningen tilsvarer høgskolenivå.
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 snakkes fram, legges stor vekt på gruppearbeid med erfaringsdeling og  
	 refleksjon.	Studentene	framhever	at	dette	har	gitt	dem	et	språk	til	å	snakke	om
  arbeidet, kompetansen og funksjonen sin. Erfaringsdelingen bidrar også til at  
 deltakerne ser ulikheter i hvordan oppgavene er organisert, noe som bidrar til å  
 løfte arbeidet fra noe som bare er (gitt ovenfra eller alltid vært sånn) til noe som til  
 dels er valgt, har en konkret begrunnelse og kan diskuteres/endres. Erfarings- 
 delingen viser også likheter og gir opplevelse av fellesskap.
• Samlingene er viktige for studentene; mange framhever det å treffe andre i  
 samme situasjon som noe av det viktigste ved utdanningen. Samlingene skaper  
 samhold og identitet. Studentene får avstand til arbeidsplassen, og mye av  
 erfaringsdelingen og læringen foregår uformelt i pauser og sosialt. 
• Utdanningen bygger på en forståelse av kontorfaglig ansatte som en nødvendig  
 del av virksomheten med barn og familier, ikke en støttetjeneste utenfor. Kontor- 
 faglig ansatte trenger derfor kunnskap om denne virksomheten for å gjøre sin   
 egen jobb og kunne bidra til organisasjonsutvikling i systemet i de jobber.  
 Kunnskapen de får gir bedre forankring i tjenesten og større forståelse for egen  
 plass i helheten. Samtidig formidles kontorfagliges eget ståsted i arbeidet med  
 pasientene. Barne- og familiefaglige innslag i utdanningen bidrar til å stimulere  
 interessen for arbeidet med og tenkningen rundt barn og familier og øke  
 forståelsen for at kjennskap til dette er en del av jobben. Større kjennskap til hva  
 barn, unge og familier sliter med og til andre faggruppers arbeid øker forståelse  

 og respekt både for familiene og kollegene. Det siste er særlig viktig i en tid da   
 mange kontorfaglige gis ulike former for oppfølgingsoppgaver/kontrolloppgaver  
 overfor klinikerne.
• Når forelesere fra andre faggrupper retter stoffet sitt direkte til kontorfaglig  
 ansatte, setter seg inn i deres arbeid og er i stand til å ta deres perspektiv, gjør   
 det at studentene opplever seg sett og anerkjent både individuelt og som   
 faggruppe. Slik respekt letter også forståelsen av det teoretiske stoffet.
• Gjennom skriftlige arbeidskrav må studentene knytte teori sammen med helt   
 konkrete arbeidsoppgaver, som for eksempel kommunikasjon i telefon og   
 ekspedisjon og opplæring av kolleger i rutiner og dataprogrammer. Videre   
 må studentene søke økt kunnskap om egen arbeidsplass, gjennom oppgaver for  
 eksempel om egen enhets historie og om brukermedvirkning. Arbeidet med  
 oppgavene bidrar til at de opplever at teori kan være relevant. 
• Utdanningene gir deltakerne kontakter på tvers i eget felt, noe som styrker  
 oppfatningen av seg selv som faggruppe og legger grunnlag for videre samarbeid.  
 For en faggruppe som «bare gjør», er det nødvendig å komme ut av det daglige for  
 å se seg selv. På førstelinjeutdanningen får studentene også et nettverk på tvers  
 av tjenester som kan ha betydning i arbeidet med bedre samhandling mellom   
 tjenester i tråd med offentlige føringer.

Oppslag i Fagbladet
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Sluttord

Det kontorfaglige feltet i tjenestene for barn, unge og deres familier er et spennende 
fagområde i utvikling. Kontorfaglige inngår, med sin kompetanse, i et nært og nødvendig 
samspill både med kolleger i andre faggrupper og ledere om å skape gode tjenester for 
barn, unge og deres familier. Den delen av arbeidet de kontoransatte utfører, kompetan-
sen og funksjonen for organisasjonene de jobber i har i løpet av perioden denne teksten 
handler om i større grad fått et språk. Begrepsfesting gjør det mulig å dele erfaringer 
og videreutvikle arbeidet. Dette arbeidet har bare begynt. Det ligger store gevinster for 
tjenesteområdene i at de kontorfaglige utdanningene på RBUP sees som en del av et 
utviklingsprosjekt. 

Jeg vil avslutningsvis trekke fram tre utfordringer i det videre arbeidet, som alle innebærer 
at RBUP gir rom for å fortsette utviklingsarbeidet:

De to første punktene er nært knyttet til hverandre. For det første trengs arbeid for å sikre 
studieledelsen tilstrekkelig kjennskap til tjenestene utdanningene omfatter, både generelt 
og kontorfagliges arbeid. Dette har til nå vært sikret gjennom studieleders stilling i BUP. 
Med	flere	tjenester	er	det	nødvendig	med	et	økt	fokus	på	forankringen	i	ulike	tjenesteom-
råder. Dette kan omfatte både oppsøkende virksomhet, lesing av aktuell litteratur, rekrutte-
ring av kontorfaglige ressurspersoner fra de ulike tjenestene og samarbeid med kolleger 
på RBUP som har jobbet i og/eller jobber inn mot tjenestene. 

For det andre må det fortsatte utviklingsarbeidet også omfatte ytterligere utforsking av 
kontorfaglig ansattes arbeid og funksjon i førstelinjetjenestene. Her kan studentene spille 
en viktig rolle. Det behøver ikke være store prosjekter; for eksempel kan gruppearbeidet i 
utdanningene bevisst brukes til en slik utforsking og resultatene oppsummeres. Temaer 
som er nevnt tidligere i teksten omfatter for eksempel hva som kan være særlig viktig i 
møter med mennesker med minoritetsbakgrunn og hvilke nye problemer som må løses 
dersom en velger å fjerne betjente ekspedisjoner. Videre er pekt på oppgavefordeling i 
videre digitalisering av tjenestene og i arbeidet med kvalitetssystemer. Den mest sentrale 
utfordringen er kanskje hvordan kontorfaglige kan spille en rolle i å styrke samarbeidet på 
tvers av tjenester, slik at deres samlede kompetanse utnyttes best mulig.

For det tredje er det en utfordring å styrke samarbeidet mellom kontorfaglige og andre 
faggrupper, både på RBUP og ute i tjenestene. Ofte samarbeider kontorfaglige om rutiner 
med leder der de jobber, men det foregår i mindre grad et organisert samarbeid med de 
andre faggruppene på arbeidsplassen om utforming av systemer som er funksjonelle i de-
res daglige arbeid med barn og familier. Kontorfagliges arbeid med praktisk koordinering 
i det daglige gir dem god kjennskap til hvordan rutinene fungerer i praksis; de represente-
rer et annet blikk på helheten enn de andre yrkesgruppene. Et styrket samarbeid vil kunne 
være særlig viktig i en tid der antallet forskrifter og retningslinjer ovenfra bare øker. Der-
som disse påleggene skal bli en ressurs i arbeidet, er de kontorfagliges kompetanse helt 
sentral. Én måte å begynne en styrking av samarbeidet på kan være å bringe kunnskap 

om kontorfagliges funksjoner og perspektiv inn i utdanningen for andre faggrupper, slik 
det tidligere er forsøkt med god evaluering. En annen måte kan være at RBUP holder felles 
organisasjonsopplæring for alle faggrupper med fokus på det tverrfaglige samarbeidet og 
samarbeid på tvers av tjenester der kontorfagliges perspektiv er integrert i opplegget. I 
tillegg ligger det viktige muligheter i å videreutvikle integrasjonen av kontorfaglige i RBUPs 
arbeid med økt kvalitet i tjenestene ute i kommunene.
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