
LØPER PÅ TID
Det tar tid å bli gammel. Det tar tid å gi omsorg. Stramme 

tidsrammer gjør likevel eldreomsorgen til et jag.
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«Stoppeklokkeomsorg» kaller de det. Hvor mye tid pleierne 
skal bruke på hvert oppdrag er angitt nøyaktig – fem minut-
ter til å sette på støttestrømpe, ti minutter til toalettbesøk. 
Disse faste tidene er o!e for korte, og strekker ikke til. Det 
går ut over de neste brukerne på lista. Pleierne må o!e stjele 
tid fra pausene sine for å få dagen til å gå opp. Hvor holdbart 
er dette tidspuslespillet egentlig?

«Ja, dere har så dårlig tid, dere», sier pasientene. Vi som 
jobber prøver å vise at vi ikke har dårlig tid, men de ser det 
jo likevel, sier Britt Holand.

Hun er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Pleie og om-
sorg i Bydel Østensjø. Hun har hatt hjemmetjenesten som 
arbeidsplass de siste 17 årene. Hun husker da de stramme 
tidsrammene kom inn i hjemmetjenesten, rundt 2002. 

– Vi merker at det har blitt mer sånn at man løper fra sted 
til sted. Du har en forhåndsbestemt tid til et oppdrag, og 
innenfor den tiden skal du holde deg. Og ryker det, så går 
det utover andre pasienter du har på lista, forklarer Holand.
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Det er morgenmøte, og seks pleiere får siste rapport om 
brukerne de snart skal ut og besøke. De har fått utdelt hver 
sine arbeidslister med detaljerte beskrivelser av oppgaver 
som skal utføres og adferd de bør være klar over. Ved siden 

av hver oppgave står det oppført tiden de har til rådighet. 
Vi blir med hjelpepleier Kristine Nåsved på hennes rute i 
Bydel Bjerke. 

På første oppdrag besøker vi en generasjonsbolig. Bru-
keren bor i andre etasje, med familien i etasjen under. Det 
er 8. mai. De "agger for frigjøringsdagen. I hagen forsøker 
noen å få i gang en robotgressklipper. Oppdraget er på 
14 minutter. Nåsved skal måle blodsukkeret, gi insulin, 
medisiner og sette på støttestrømpe. Hun skal innom tolv 
brukere før lunsj. Dagens andre oppdrag er på ti minutter. 
Det er de korteste oppdragene for hjemmetjenesten i Bydel 
Bjerke. 

– Jeg er ikke så glad i sånne ti-minuttersoppdrag. Vi får 
ikke så mye tid til å observere brukeren, så det blir vanske-
lig å legge merke til forandringer, sier Nåsved.

Det er viktig å se helheten for å kunne melde fra til pårø-
rende, sykepleiere og leger om forandringer. Jo bedre hun 
blir kjent med brukeren, jo lettere blir det å legge merke til 
avvik. 
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Kristine Nåsved begynte å jobbe i hjemmetjenesten for 16 
år siden. Hun har jobbet i Oslo i tre og et halvt år. Før det 
jobbet hun i Trysil kommune. Der hadde de ikke stoppe-
klokkesystemet   som man bruker i Oslo, så da hun "yttet 
var det uvant å forholde seg til faste tider.

– I starten var jeg redd for å jobbe for sakte eller for fort, 
forteller hun. 

Etter hvert greide hun å gi slipp, og å la være å kikke på 
klokka. Nå går det mer av seg selv. 

– Man må forholde seg til det, men ikke for mye, da blir 
man bare stresset. Men jeg er bekymret hvis det skal være 
sånn jeg må jobbe til jeg blir pensjonist. Det tror jeg ikke 
jeg orker, forteller hun. 

Tidene de ansatte må forholde seg til blir bestemt av 
vedtakskontorene i bydelene. De besøker først brukerne for 

å kartlegge behovet, og beslutter så hvor mye tid hver og en 
trenger. For å få endret på tidene vedtakskontoret setter, må 
pleierne sende inn en rapport med begrunnelse.

– Alle dager er ikke like. Noen ganger kan 25 minutter 
være for mye, og andre ganger for lite. Det er store for-
skjeller fra dag til dag. Det er ikke alle dager brukeren er i 
humør til å prate for eksempel, forteller Nåsved.

Et par av dagens oppdrag går langt fortere enn planlagt. 
Én av brukerne hadde fått morgenstellet av kona, og en 
annen hadde fått frokosten servert av datteren. Nåsved 
tar frem smarttelefonen og plotter inn informasjonen. For 
et halvt år siden #kk Bydel Bjerke nye smarttelefoner til å 
registrere rapporteringene. Den viser lista over brukere 
som skal besøkes, og man kan også følge med på 

– Vi får ikke så mye tid til å 
observere brukeren, så det 
blir vanskelig å legge merke 
til forandringer.
KRISTINE NÅSVED

TILLITSREFORMEN

Reformen går ut på å fjerne tidkrevende 
byråkrati, rapportering, kontroll og detal-
jstyring, og isteden la ansatte få bruke sitt 
faglige skjønn og stole på deres vurderinger.

Når ledelsen har tillit til at de ansatte gjør en 
god jobb, opplever de større fleksibilitet og 
bedre tid til faglige vurderinger og gjøremål. 
Både ansatte og brukerne er mer fornøyd.

Kristine Nåsved mener det hadde vært drømmen å få tillitsrefromen inn i hjemmetjenesten. Nå skal reformen testes ut i #re bydeler i Oslo. 
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kollegaene, og se hvor langt de har kommet i sine lister. 
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Ammerudhjemmet Bo- og Kultursenter er drevet av Kirkens 
Bymisjon på oppdrag fra Oslo kommune. De har en åpen 
sykehjemsmodell, som innebærer at sykehjemmet blir et 
møtested, og at fasilitetene er åpne for alle. Kafeen benyttes 
av hele nærmiljøet, bassenget brukes til babysvømming, og 
kulturarrangementene tiltrekker seg mange ulike besøken-
de.

– Det er ikke nødvendigvis sånn at de som bruker huset 
tar kontakt med dem som bor her, men det blir likevel en 
type liv som en del tradisjonelle institusjoner kanskje ikke 
får til på samme måte. Det tror vi er til det beste, også for 
brukerne våre, forteller Øyvind Jørgensen, som er daglig 
leder på Ammerudhjemmet. 

Jørgensen er utdannet sykepleier. Han begynte å jobbe 
på sykehjem som 16-åring og har også engasjert seg mye i 
helsepolitikken. Han var en av initiativtakerne til eldre-
opprøret i 1990, og i $or ble han kåret til Årets helseleder av 
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening. 
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I et leserinnlegg i Ringerikes Blad 25. april skriver Else 
Torun Wilhelmsen om endringene hun har opplevd i 
eldreomsorgen siden hun startet som hjelpepleier i 1998. 
Wilhelmsen beskriver en svunnen tid med overskudd og 
mange tilbud til beboerne, som for eksempel turer til byen 
og kokker på huset. Rundt år 2000 begynte endringene og 
kuttene på sykehjemmet der Wilhelmsen jobber,  hverdagen 
ble preget av stress, og "ere av tilbudene de eldre hadde nytt 
godt av, falt vekk. Eldreomsorgen har de siste årene blitt 
synonymt med stress og dårlig tid.

– Det er det som er dilemmaet med å jobbe på et sånt sted. 
På den ene siden er det veldig "ott å kunne få møte alle disse 
forskjellige beboerne med sine ulike levde liv og sin særegne 
historie, og å få følge dem i overgangen fra hjemmet sitt og 
inn på sykehjemmet, og å gi en tjeneste som oppleves som 
verdig, og som sikrer dem en verdig livsavslutning. Det er 
#nt å være med på. På den andre siden ser vi mye udekt 
behov, så mange ansatte går hjem med en følelse av utilstrek-
kelighet og dårlig samvittighet, forteller Jørgensen. 

Han forteller at for mange ansatte kommer omsorgsopp-
gaver hjemme i tillegg. For å hjelpe de ansatte med å takle 
arbeidsdagen tilbyr Ammerudhjemmet re"eksjonsgrupper 
hvor de ansatte kan få snakket med andre i samme situasjon. 

– Sånn mentalt sett er det nok til tider svært krevende og 
slitsomt å jobbe på sykehjem, for man skulle gjerne ønske at 
man kunne ha gjort mer, sier Jørgensen.
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Jørgensen henter en kasse full med permer, og viser frem 
et knippe av de siste tiltakene og prøveordningene som 
Ammerudhjemmet har vært med på. Med den kommende 
eldrebølgen står helsesektoren overfor en utfordring man er 
nødt til å #nne en løsning på. Sykehjem i "ere kommuner 
har opplevd kuttene som Else Torun Wilhelmsen beskriver – 
også Ammerudhjemmet. 

– Vi får strammere og strammere økonomi å innfri. Det 
er det som er det store dilemmaet i dag, at forventningene er 
mye større enn det vi opplever at vi kan innfri, sier han. 

Vi vet at antall eldre vil øke betraktelig de neste 30 årene, 
og at det er så godt som umulig å kunne utdanne så mange 
som det er behov for. Jørgensen tror ikke at mer ressurser og 
penger er løsningen på lang sikt.

– Jeg skulle gjerne ønske at vi 
som jobber i denne sektoren og 
de politikerne som bestemmer, 
hadde vært mer enige. For slik 
det er i dag, klarer vi ikke alltid 
å innfri alle forventningene. Vi 
kan sikkert bli bedre på enkelte 
ting, men det må #nnes en rea-
lisme som jeg ikke ser, sier han.
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Dokumentasjonskravet i 
helsesektoren har økt. Pleiere 
registrerer og rapporterer inn hva de gjør. Bunken med skje-
maer, rapporter og registrer vokser. Beboerne på Ammerud-
hjemmet skal ha tiltaksplaner som dekker alle områder: det 
mentale, det fysiske, det sosiale og det åndelige. Jørgensen 
mener at mye av dokumentasjonen er helt nødvendig. Den 
kan være både nyttig og viktig, forteller han.

– Men det må være en grense for det. Er all rapportering 
like nyttig? Blir det bedre kvalitet av det? Jeg er usikker på 
om alt er like nyttig. Veldig usikker. 

Det kommende kommunevalget vil igjen belyse både nye 
og gamle tiltak for eldreomsorgen, men lø!er og store ord 
forblir for o!e i valgtalene, tenker han.

– Altså, jeg gruer meg litt til hver valgkamp, for da kom-
mer alle som skal prioritere dette igjen, og så skjer det nesten 
ingenting, sier Jørgensen.
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– Der løp klokka fra meg, sier Nåsved da hun kommer 
tilbake til bilen. 

En bruker ønsket å fortelle om andre verdenskrig. Det er 
frigjøringsdagen, og brukeren var 11 år gammel da krigen 
brøt ut i Norge. Nåsved opplever stadig at dem hun besø-

ker ønsker at hun skal bli litt 
lengre. 

– Jeg tror jeg har blitt 
ekspert på å avslutte samtaler 
uten å såre. «Dessverre, nå må 
jeg nok gå», den bruker jeg nok 
o!e. De deler mye av seg. Det 
er utrolig hva de deler når du 
blir kjent med dem. Det er en 
gave.

Nåsved og kollegaene hennes 
har pratet mye sammen om 
hvordan de skal opptre hos 

brukeren hvis de ligger etter på listene. Blant annet skal 
de ikke snakke om at de har dårlig tid, og de ringer og gir 
beskjed hvis de blir forsinket. De skal ikke gi noen signaler 
om at tiden er knapp. 

– Det er viktig å være til stede, og å legge igjen lister i 
bilen, sier Nåsved. 
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Københavns hjemmetjeneste var også lenge preget av 

«stoppeklokkeomsorg». Der ble løsningen en tillitsreform. 
Reformen gikk ut på at pleierne i mye større grad skulle få 
tillit til å bruke sin faglige kompetanse og bestemme sin egen 
tidsbruk. Når fru Hansen har en dårlig dag kan pleieren bli 
litt lengre hos henne, og heller bruke litt mindre tid hos herr 
Olsen som føler seg frisk og rask den dagen. 

Denne mer "eksible løsningen åpner også for at brukeren 
selv kan ha noe å si, og gi uttrykk for sine konkrete behov, 
som kan variere fra dag til dag. I København kom de også 
fram til at tillitsreformen var økonomisk gunstig. Britt Ho-
land forteller at hun og mange av hennes kollegaer kjenner 
seg igjen i tankegangen rundt tillitsreformen. 

– Nå har jeg jobbet så lenge i hjemmetjenesten, så jeg ser jo 
at dette ligner på hvordan vi hadde det før, da vi ikke hadde 
dette tidspresset, sier Holand.

Tillitsreformen skal også testes ut i Oslo. Fire bydeler skal 
i gang med en prøveordning: Grorud, Gamle Oslo, Ullern og 
Østensjø, hvorav sistnevnte er bydelen Holand jobber i. Det 
er fortsatt ganske nytt, og alt er ikke klart. Men reformen er 
ønsket, sier hun. 

– Vi er veldig glade hvis vi får gjennom tillitsreformen. 
Det er en av de reformene som er for de ansatte. Det blir 
jo veldig mye uro på grunn av at man føler stresset det er å 
rekke gjennom tidsskjemaet, sier Holand.  

Kristine Nåsved forteller også at det hadde vært drømmen 
å få tillitsreformen inn i hjemmetjenesten. Tidsmaler og 
retningslinjer har hun ikke noe i mot, men mer "eksibilitet 
og valg hadde vært en fordel for brukere og pleiere, sier hun. 

– Denne jobben handler om tillit fra A til Å. Vi må ha 
respekt for at vi får komme inn til folk. De legger hverdagen 
sin i våre hender. Og tilliten er noe vi må jobbe oss til hos 
brukeren. Det hadde vært "ott om arbeidsgiver kunne vist 
oss den tilliten også, sier Nåsved.

– Denne jobben handler om 
tillit fra A til Å. Vi må ha respekt 
for det at vi får komme inn til 
folk. De legger hverdagen sin i 
våre hender.
KRISTINE NÅSVED

Jeg tror jeg har blitt ekspert på å avslutte samtaler 

uten å såre. «Dessverre, nå må jeg nok gå», den 

bruker jeg nok ofte. 
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Britt Holand er hovedtillitsvalgt i Bydel Østensjø for Fagforbundet «Pleie og Omsorg». Hun har jobbet 17 år i hjemmetjenesten. 
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