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BYRÅDENS KOMMENTAR TIL PRIVAT FORSLAG FRA MARIANNE BORGEN OG 

IVAR JOHANSEN PÅ VEGNE AV SV - TID TIL OMSORG, TILLIT TIL FAGLIGHET I 

HJEMMETJENESTEN. FRA STOPPEKLOKKE TIL TILLITSREFORM 

 

Det vises til privat forslag fra Marianne Borgen og Ivar Johansen, på vegne av SV, av 26.05.2016, 

mottatt til kommentering 11.08.2014:  

 

Tid til omsorg, tillit til faglighet i hjemmetjenesten. 

Fra stoppeklokkeomsorg til tillitsreform. 

 

Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter: 

 

”Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en 

sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles 

til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som 

ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komitee i samme 

bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget 

avgjørelsen.” 

 

På bakgrunn av dette fremmes et privat forslag som følger: 

 

SV mener at stoppeklokke-styringen har gått for langt i Oslo. I forsøket på å profesjonalisere 

velferden har vi endt opp med å avprofesjonalisere arbeidsstyrken. Den gir stress og et tungrodd 

byråkrati for de ansatte, og dermed dårligere tjenester til hjelpetrengende. Det er behov for en 

ekte og konkret tillitsreform i Oslo. Ledere og de ansatte skal framfor detaljstyring bruke tiden på 

de faglige utfordringene. 

 

SV vil at velferden skal bygges på tillit til ansatte og innbyggere, ikke på kontroll, rangering og 

konkurranse. SV mener velferdsstaten må bygge videre på felleskap, solidaritet, sosial 

rettferdighet og tillit. Tillit til at faglig kompetente arbeidstagere i hjemmetjenesten, i samarbeid 

med den hjelpetrengende, kan sikre at mennesker får hjelp når de trenger det. 

 

SV viser til at i minutt-fokuset i hjemmetjenesten i Oslo har det nærmest blitt slik at helhetlig 

omsorg blir et avvik. Hvis man gjør noe utenfor det planlagte så er det feil. Dagene er forskjellige. 
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Formen til dem som trenger tjenestene varierer. Fordi mennesker er forskjellige må tjenestene 

også være det. 

 

SV mener at Oslo har mye å lære fra København. SV vil innføre et system i Oslo der 

detaljreguleringen av ansatte i hjemmetjenesten opphører. Det skal ikke lenger være slik at hver 

enkelt av de hjelpetrengende skal være låst til å få et visst antall minutter med hjelp. 

Stoppeklokkeomsorgen gjør at ansatte ikke får bruke sitt faglige skjønn til å gi hjelp etter behov. 

De må få frihet til å være litt lenger hos en hjelpetrengende som har en dårlig dag, og heller gå 

litt raskere fra en som er frisk og rask. 

 

Bydelen kan skaffe seg oversikt over hvor stort omsorgsbehov den enkelte har. Dette vil 

materialisere seg i form av et vedtak fra Bestillerkontoret, som selvsagt er satt sammen ved 

tidsrammer for den enkelte deloppgave, men mer er veiledende for den ansatte. Gjennom dette kan 

kommunen sette sammen en gruppe personer som hver ansatt vil rekke å besøke på en dag, men gi 

den ansatte fleksibilitet til å disponere dagen til den hjelpetrengendes beste. Naturligvis i tett 

dialog med den hjelpetrengende selv. 

 

Stoppeklokkesystemet bygger på mistillit til de ansattes evne til å praktisere og samhandle, og 

fratar den hjelpetrengende makten over egen hverdag. En tillitsreform vil gi økt frihet for ansatte i 

hjemmetjenesten til å disponere arbeidstiden sin til det beste for hjelpetrengende, og mer tid som 

personer med store hjelpebehov kan bestemme over selv. SV tror offentlig velferd kan organiseres 

smartere og bedre enn i dag. Vi vil avskaffe unødvendig markeds- og målstyring og overdreven 

kontroll og rapportering. Slik kan vi redusere byråkratiet og gi mer tid til hjelpetrengende med 

størst bistandsbehov. SV mener at det er viktig å fjerne detaljreguleringen av arbeidsdagen til de 

ansatte i hjemmetjenesten. 

 

Det problematiske ved en slik detaljregulering er også den faktiske grunnbemanning. I Oslo har 

man en fastsatt forventet direkte brukertid i hjemmetjenesten på 53 %. Når så tjenesten legger inn 

kontorbemanning, ledelse, og ofte også kutt, så er denne prosenten kjapt oppe i rundt 60 %. Dette 

er i utgangspunktet for liten tid til både å utføre oppdragene på en forsvarlig god måte, ha høyde 

for uforutsette situasjoner og ikke minst sykefravær. 

 

Det er helt urealistiske forventninger til hva man kan få gjort med det antall stillinger man har per 

i dag. Behovsstyrt Bemanning (BOB), som er et utmerket system for å sette fag, myndighetskrav og 

anbefalinger i fokus, sier per i dag at en sykepleier i hjemmetjenesten kan ha ansvar for 25 

brukere. Dette tallet er for høyt med dagens krav til veiledning både av ansatte og brukere, for 

ikke å snakke om behov og forventet dokumentasjonsnivå. 

 

Anne-Marie Thibouvilles nylige masteroppgave « Sykepleiere på akkord. En studie av 

hjemmesykepleiernes erfaringer» har gjennomgått dette i et samarbeid med Utviklingssentret for 

hjemmetjenester i Oslo, og konkluderer med: 

 

- Når vedtaket skal endres opplever sykepleierne at de stort sett får gjennomslag for 

  revurdering av vedtakene. Strukturelle mekanismer bidrar til å styrke tillitsforholdet  

  mellom bestillerkontoret og sykepleierne. 

- Kravet til produksjonen i utføreravdelingen er høyt samtidig som sykepleierne 

  opplever at det ikke blir tatt hensyn til tiden det tar ved indirekte brukerrettet 

  pasientarbeid. Flere av sykepleierne opplevde det som stressende. 

- Sykepleierne oppfatter vedtaket som en ramme som ligger til grunn for tiden som 

  skal brukes, og oppgavene som skal gjøres ute hos pasientene. Flere av sykepleierne 
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  gjør jobben uavhengig av estimert tid og bruker tiden de mener er riktig. Samtidig 

  rapporterer de tilbake dersom den estimerte tiden ikke stemmer overens med tiden 

  de bruker, det gjelder både når det er for mye tid, og tiden er for knapp. 

- Sykepleierne utfører sykepleie i henhold til egne vurderinger om hva de mener er 

  forsvarlig. Oppgavene er definert som en ramme i vedtaket, på bakgrunn av det lager 

  de tiltaksplanene. 

- Sykepleierne utfører sykepleie i henhold til egne vurderinger om hva de mener er 

  forsvarlig. Oppgavene er definert som en ramme i vedtaket, på bakgrunn av det 

  lager de tiltaksplanene. Ansvarliggjøring av sykepleierne retter seg mot epistemiske 

  mekanismer som har til hensikt å øke kvaliteten i resonnementet i utøvelse av skjønn. 

 

Dette innebærer at sykepleiere i Oslos hjemmetjenester allerede ser at avvik fra en streng 

bestiller-utførertenkning er nødvendig for at tjenestene skal fungere til den hjelpetrengendes 

beste. 

 

SV viser til at det er gjennomført en tillitsreform i København, som langt på vei bygger videre på 

kunnskap som dette. Tillitsreformen der innebærer at alle med hjelpebehov ble delt inn i såkalte 

omsorgsblokker. For eksempel kan man ha «enkle støttebehov», «middels støttebehov» og «store 

støttebehov». Erfaringene er svært gode, og både den hjelpetrengende og de ansatte er langt mer 

fornøyd med sin hverdag. Dette er ekte valgfrihet, hvor ikke minst de ansatte får mulighet til å 

tenke selv og å bruke sin kompetanse. En helhetlig omsorg er gjort til regel i systemet, ikke avvik. 

 

I stedet for det stramme stoppeklokke-regimet får de som har behov for hjelp nå et fleksibelt 

besøk morgen, middag og/eller kveld, etter behov. Gjennom brukermedvirkning kan den ansatte 

og fru Jensen i fellesskap finne ut hva det er behov for den dagen. Det stiller krav til 

medarbeiderne om å ta ansvar. De må bruke sin faglighet og bedømme hva slags hjelp personen 

har behov for. De må også holde orden på tiden og de ulike oppgavene som skal gjennomføres i 

løpet av dagen. 

 

For de som jobber i sektoren vil dette være en tillitserklæring fra kommunens side. Det er ikke 

klokken som skal føre kontroll med arbeidet deres. Det er dem som har kunnskapen som skal 

vurdere hva som skal gjøres under besøket. Med tillitsreformen skal en ikke trenger å skrive ned 

hvor mye tid de bruker på de ulike oppgavene. Resultatet er mindre byråkrati og mer tid til 

omsorg. 

 

Det er også grunn til å tro at det blir lettere å rekruttere ansatte til pleie- og omsorgssektoren når 

kommunen i større grad legger vekt på faglighet, ansvar og medbestemmelse. Ansatte blir 

motivert av at man stoler på deres faglighet. Ikke på detaljstyring og manglende fleksibilitet. Vi 

må la de ansatte jobbe ut i fra et helhetssyn, ikke kun måle dem på enkeltoppgaver. SV vil forkaste 

stoppeklokkeomsorgen, og erstatte den med en tillitsreform. 

 

SV er klar over at Oslos hjemmetjenester i en viss grad har tatt innover seg den massive 

kritikk som har kommet siden begrepet stoppeklokke-omsorg ble etablert i den offentlige 

debatt. Det kan diskuteres om begrepet er riktig å bruke om dagens situasjon i hjemmetjenestene, 

men vår erfaring er at mange hjelpetrengende og ansatte mener dette fortsatt er en dekkende 

begrep. Dog er dette ikke avgjørende for å ta standpunkt til et forslag som peker framover: en 

tillitsreform. 

 

SV viser til at hovedgrunnen til at København har lykkes med tillitsreformen er at de har jobbet 

med alle tre ledd; ledelse, medarbeidere og innbyggere. De har utarbeidet systemer som passer 
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alle. Ledelsen må fortsatt ha systemer for økonomistyring, men andre hensyn må også vektlegges. 

Erfaringen fra København er at det er enklere å spare penger dersom man ikke detaljreguleres fra 

byråkratiet. 

 

SV ønsker at Oslo kommune i første omgang innfører en tillitsmodell i hjemmetjenesten i tre 

utvalgte bydeler i Oslo. Tillitsreformen handler om tillit til at den enkelte ansatte løser oppgavene 

best hvis hun får frihet til å tenke selv og styres av faglighet. Bedre tid og tillit skaper bedre 

resultater enn kontroll og rangering. 

 

SV mener at forsøket i tre bydeler må innføres i tett samarbeid med de ansattes- og brukernes 

organisasjoner. 

 

På denne bakgrunn fremmer SV følgende forslag: 

Bystyret ber byrådet innføre et forsøksprosjekt med tillitsreform i hjemmetjenesten i 3 bydeler, 

etter modell fra København. 

 

Byrådens kommentarer: 

 

Jeg er opptatt av å prøve ut ulike tiltak for å finne bærekraftige systemer som tar høyde for 

fremtidens omsorgsbehov med en økende eldrebefolkning.  Det må derfor satses systematisk på 

utvikling og innovasjon i pleie- og omsorgstjenestene.   

 

Nye metoder og verktøy må utforskes for å finne gode måter å organisere tjenestene på. Viktige 

elementer her er brukermedvirkning og brukertilfredshet, det som gir merverdi for de som mottar 

tjenestene. Videre må det utvikles gode kunnskaps- og beslutningsgrunnlag ved å samle, 

strukturere og visualisere data før endringsprosesser igangsettes. Roller og oppgaver for ansatte og 

ledere må defineres, og det må være gode systemer for å bruke tilbakemeldinger fra 

tjenestemottakerne til forbedring.  Det er også viktig å gi ansatte mer ansvar og muligheter til å 

styre eget arbeid for å beholde og rekruttere helsepersonell. 

 

Byrådet har i den nylig avgitte bystyremelding nr. 1/2014 - Seniormelding: Selvstendige, aktive og 

trygge eldre i Oslo- selv foreslått å utprøve en modell for organisering av omsorgstjenestene etter 

modellen Buurtzorg utviklet i Nederland.  Fra å dele opp oppgaver til mange ufaglærte, snur man 

på dette og gir et større antall oppgaver til spesialutdannet personale. Sykepleiere leder og leverer 

alle tjenester pasienten behøver. Dette resulterer i høyere kostnad per time, men det har blitt behov 

for færre timer totalt. Buurtzorg modellen har ført til en reduksjon på 50% i pleie/omsorgstimer, 

kvaliteten på tjenestene har økt og ansatte rapporter om økt tilfredshet. Buurtzorg ble valgt til årets 

arbeidsgiver i Nederland i 2011 og 2012. Modellen ble fremhevet på Helsedepartementets 

nasjonale helsekonferanse i år.  

 

Et av hovedkriteriene for suksess med denne modellen er at sykepleierne selv organiserer sitt 

arbeid. Videre har sykepleierne fokus på pasientinvolvering, at de som de besøker skal bli i stand 

til å gjøre mest mulig selv, ved å kartlegge hva de har anledning til å gjøre, nærmiljøet og 

ressurser rundt vedkommende generelt. Sykepleierteamene fokuserer på forebygging og hjelp til 

selvhjelp, de får tillatelse til å løse flere problemer, komme med forslag til forbedringer og det 

måles jevnlig om pasientenes behov har blitt imøtekommet. Selvstyrte team på maksimum 12 

sykepleiere har ansvar for et område med ca. 15.000 innbyggere og samarbeider for å sikre 

kontinuerlig pleie.  

 

 



 

 5 

Denne modellen har ført til økt:  

 Produktivitet 

 Jobbtilfredshet 

 Tilgang til kvalifisert personale 

 Inntekt 

 Kvalitet 

 Motivasjon 

 

Og reduserte:  

 Kostnader 

 Nødvendige ressurser per pasient 

 Reisetid 

 Ikke-planlagt pleie 

 Fravær grunnet sykdom 

 Utskifting av personale 

 

Denne modellen har mange felles trekk med København sin tillitsmodell. 

  

Jeg ser på forslaget fra representantene Borgen og Johansen som et godt innspill i arbeidet med 

utvikling og innovasjon i pleie- og omsorgstjenestene.  Jeg vil utrede mulighetene for å prøve ut et 

forsøksprosjekt med en tillitsreform i hjemmetjenesten. Jeg anbefaler at prosjektet innhenter 

erfaringer og resultater fra både tillitsreformen i København og Buurtzorgmodellen i Nederland. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Aud Kvalbein 

byråd  

 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk 

 

 

 

Kopi til: Marianne Borgen (SV) og Ivar Johansen (SV) 

 


