
kvalitetsforskjeller – et resultat av ulike tenkemåter



Storby
Effektivitetsdiskursen er svært synlig i Storby. Som det er redegjort for tid-

ligere, er det et uttrykt mål at flest mulig tjenester skal vurderes for kon-
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kurranseutsetting. I Distrikt A er dette gjort for pleie- og omsorgstjenes-

tene, og det er beregnet en sparegevinst på mer enn 10 mill. kroner pr. år

i kontraktsperioden. Effektivitet forstås her helt klart som kostnadseffek-

tivitet og sparing. I Distrikt B er det bydelen (og kommunen) som er

ansvarlig for driften av tjenestene. Siden dette var en ønskesituasjon med

henblikk på å sammenligne effekter, gikk vi gjennom materialet for hvert

distrikt først, for å se etter forskjeller. Vi fant ingen av betydning, og

behandler derfor kommune B samlet i fortsettelsen. Ledelsen i Distrikt B

fortalte oss grunnen til det; styringssignalene fra rådhuset er meget sterke,

og kravet om å snu på alle steiner er mottatt hos de pleie- og omsorgsan-

svarlige. Distrikt B har ikke konkurranseutsatt tjenestene, men de opptrer

på samme måte. Og de har samme instruks om hva som skal gjøres, fordi

de er underlagt samme bydel og kommune. Tildeling av tjenester avgjøres

av bydelen, uansett konkurranseutsetting eller ikke. Og som på andre ste-

der bidrar de ansatte til å dempe mangelen på omsorg gjennom en mild

sabotasje av instruksen. I begge distrikter er en opptatt av å begrense utgif-

tene, og det framstår som et uttalt hovedmål.

Noen forskjeller fører konkurranseutsettingen til, og det gjelder blant

annet styringsmulighetene. I prinsippet kan en ved en kommunalt drevet

tjeneste justere opplegg og tjenesteinnhold hvis brukere eller hjelpere

melder tilbake om problemer. Dette kan i prinsippet være en «lærende

organisasjon» på den måten at en reflekterer over sin egen atferd når det

dukker opp forhold som ikke var kjent tidligere, og så justerer seg etter

det. En konkurranseutsatt tjeneste skal i prinsippet ikke justeres i avtale-

perioden, men det er klart at det i gjennomtenkte kontrakter åpnes for

endringer i pleiebehov. Men endringene må gjelde forhold en var opp-

merksom på ved avtaleinngåelse.

Det er fortsatt kommunen som har ansvaret for at det er en hjemmetje-

neste av akseptabel kvalitet som et tilbud til de hjelpetrengende. Når en

ikke driver tjenesten selv, må en bygge inn rutiner for evaluering og kvali-

tetssikring. I bydelen er dette gjort på to måter. For det første var det avta-

ler om brukerundersøkelser. I praksis betyr det at det med jevne mellom-
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rom blir sendt ut standardiserte spørreskjemaer til brukerne. Svarene på

disse skal da være en indikator på tingenes tilstand, noe som forutsetter at

slike post-enquêter er pålitelige instrumenter, og at svarene som gis virke-

lig sier noe om opplevelsen av tjenesten. Det kan reises innvendinger mot

dette (se kapittel 2). Målet i Storby er at 80 prosent skal svare at de er for-

nøyde. Det er usikkert hvorfor en har valgt ett slik tall, som på den ene

siden kan virke ganske ambisiøst, men som samtidig åpner for at det er

greitt selv om hver femte bruker er misfornøyd. Brukerundersøkelser er

ikke noe spesielt for konkurranseutsatte tjenester. Det spesielle er at når

tjenesten er satt ut på anbud, så er det et av få kontrollmidler bestiller har

tilgang til. Avviksregistrering er et annet, noe bydelen benytter seg av.

Bestiller vil da ha oversikt over negative avvik, det vil si de gangene utfø-

rer ikke har levert varen i henhold til kontrakt. Det betyr at det skal rappor-

teres om episoder der en ikke fikk levert medisiner eller tatt rengjøring på

grunn av sjukdom eller andre årsaker. Mange negative avvik vil kunne reise

spørsmål ved om utfører greier å holde sin del av kontrakten. Negativ

avviksregistrering er en sak mellom bestiller og utfører. I relasjonen mel-

lom utfører og de ansatte får vi en annen kategori, nemlig positive avvik.

Det er når ansatte gjør mer enn de skal i henhold til kontrakten. For utfører

er det økonomisk tap å gjøre mer enn det som står i kontrakten, og som en

får godtgjøring for. Det vil derfor være et press for å få medarbeiderne til å

begrense sine positive avvik, det vil si alt de gjør utover kontrakten.

Positive avvik er dårlig forretning. En får da den paradoksale situasjonen

at det som var omsorg før, nå er positivt avvik, og slett ikke bør framelskes.

Når for eksempel en hjemmesjukepleier som kommer til en bruker og skal

levere en medisindosett, oppdager at det ikke er verken melk eller brød i

huset, så er det mange som har reflekser om å gå og kjøpe dette før de drar,

når de vet at ingen andre vil gjøre det på en god stund. Et forhåndsdefinert

system inviterer ikke til slike menneskelige reaksjoner, og vil ha iboende

mekanismer for å redusere dem. Erfarne sjukepleiere som beskriver dette

for oss, opplever det som både vondt og meningsløst.
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Instruksen og tolkningen av den er et irritasjonsmoment i begge dis-

triktene. Mens en rigid fortolkning av den kan ses som en logisk følge av

konkurranseutsetting og kontraktsinngåelse mellom bestiller og utfører,

er en streng fortolkning av instruksen i det andre distriktet et forsøk på å

følge kommunale styringssignaler, og et virkemiddel for å avgrense inn-

satsen overfor brukerne. I begge tilfeller er dette kommunens vedtak om

hva slags tjenester en vil yte. Irritasjonen går likevel utover hjelperne, selv

der de ikke er ansatt av kommunen. Oppgittheten overfor instruksen går

særlig på avgrensningen av hva hjemmehjelpen kunne gjøre. Hjemme-

hjelperne praktiserte instruksen noe ulikt, og de som var mest paragraftro,

fikk dårligst skussmål. Det kunne være at de ikke tok hensyn til de noe

skiftende behovene den enkelte hadde, det kunne være at de ikke ville

flytte på en lett sofa for å støvsuge, at de nektet å ta trappevask, osv. De

som tok seg litt tid til å prate ble også mer positivt oppfattet enn de andre.

Det var hjelpere som så at enkelte brukere trengte mer omsorg enn

andre, og i ett tilfelle var det én som hadde laget et system slik at han

kunne spise lunsjen sin hos en av brukerne, noe som betydde svært mye

for henne. Finleser en instruksen, kan dette ses som et overtramp; ved-

kommende tok imot bevertning fra brukeren, var der lenger enn den til-

målte tid, osv.

Akkurat som i Fjordby bidrar slik mild sabotasje til at systemet framstår

som litt mer menneskelig enn det har vært meningen hos oppdragsgiverne.

Ut fra en omsorgsdiskurs vil det være lite meningsfylt å bestemme på

forhånd hva en skal gjøre hos en bruker før en har kommunisert med ved-

kommende, før en har funnet ut hvilken situasjon vedkommende er i, og

hva som vil være best hjelp denne gangen.

Effektivitetsdiskursen, slik den omsettes i praksis i Storby, er helt på

kollisjonskurs med omsorgsmodellen. Forhåndsdefinering av oppgavene

er i seg selv en viktig sparemekanisme i denne sammenhengen; her

avgrenses det hva en skal gjøre og ikke. Og det ligger en innebygget skjer-

ming nettopp mot å tilfredstille spontane behov. Forhåndsdefinert

instruksstyrt omsorgsarbeid vil for dem som tenker ut fra en omsorgsdis-
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kurs, være en selvmotsigelse. Forhåndsdefineringen vil fungere nærmest

som et antivirusprogram på PC-en; det skal stoppe alle tilløp til kostnads-

drivende omsorg i å utvikle seg. En annen sparemekanisme er å la bru-

kerne bære kostnadene med at tildelt vaskedag kommer på bevegelig hel-

ligdag, ved at en da hopper over en gang, eller at sjukdom i staben brukes

på samme måte (jf. kapittel 4).

Vi ser i Storby at det fra kommunen og bydelen går klare styringssigna-

ler til hjemmehjelpsdistriktene om at kostnadseffektiviteten er et overord-

net mål. Ledelsen i distriktene prøver å følge opp dette lojalt. De ansatte

prøver i ulik grad å følge opp dette ute. Ikke så lojalt som styringssignalene

tilsier. Noen tar betydelige ekstrakostnader ved å yte ekstra. Alle gjør litt.

Men det er så mange som formidler så mye instruksortodoksi at det etter-

later et inntrykk av ufølsomhet og lite brukervennlighet hos mange av

brukerne. Det er et system som gjør det ganske tungt å være buffer mel-

lom system og brukere, og ganske mange lar være.

Et annet forhold som virker inn her, er at en ikke har en stab med

erfarne hjemmehjelpere som har fulgt utviklingen fra bedre tider, selv om

det er en del med lang fartstid. Men det er også mange som er innom som

hjelpere for kort tid. I noen tilfeller har en rekruttert hjemmehjelpere fra

Arbeidsformidlingen. For dem er dette tilfeldig og kanskje ikke alltid

ønsket arbeid. En kan ikke forvente noen omsorgslojalitet av dem. Et

positivt utgangspunkt for denne arbeidskraften vil være å ta utgangspunkt

i instruksen og gjøre det som kreves. Det betyr at systemet nesten fra topp

til bunn formidler en effektiviseringstenkning som blir så dominerende at

det gir dårlige vekstforhold for omsorgstenkning.

Hensynet til arbeidstakerne synes ikke å være et svært aktivt krav i byde-

len, men i alle fall de utdannede, som sjukepleierne, vil sikkert kommuni-

sere med kjente i andre bydeler, slik at arbeidssituasjon og lønn vil bli

krevd tilpasset kommunen som helhet. Betydelig turnover og et markert

innslag av innvandrere kan være forhold som gjør at arbeidstakerbeho-

vene synes langt mindre artikulert enn i Fjordby.
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Flertallet av de ansatte, men ikke alle, mener at tidspresset er blitt verre

de siste åra, samtidig som de ser at det tilbudet de gir brukerne, er blitt

dårligere. Dette gjelder i begge kretsene. Når de gir uttrykk for at det er

«muligheten til å være hyggelig» som er skåret bort, så er det rimelig å

tolke det slik at den omsorgsdelen de kunne putte inn før, nå oftere må

kuttes ut. Dette gjør jobben vanskeligere for en del av de ansatte. Erfarne

hjelpere (også sjukepleiere) i Distrikt A gir uttrykk for at det er blitt verre

med konkurranseutsettingen, og at det er verre i denne kretsen nå enn i

andre bydeler. Noe av problemet er at en skal gjøre mer uten større ressur-

ser. En blir stående overfor pårørende og skal forsvare et system en selv

mener er feil. En presses til å være lojal oppover.

Men «de som styrer vet ikke hva det handler om». En får ikke brukt tida

slik en synes er riktig, og en får ikke fulgt opp brukerne. Hvis en ser end-

ringer i deres situasjon, eller problemer, fristes en til å overse det fordi det

tar så mye tid å gå inn i det. Det er ekstraarbeid med skjemautfylling mv.

Det skal fylles ut avviksrapporter, men det er ikke lov til å gjøre mer enn

det som står i vedtaket. Hvis en gjør det, kan en ikke klage på at det er for

små ressurser. Slik institusjonaliseres et system som er ufølsomt overfor

brukerne. Prinsippet om at det ikke er lov til å møte uforutsette problemer

og behov hos brukerne, blir noen ganger umenneskelig.

De tidsstuderte vedtakene oppleves noen ganger som for knappe; hvis

vedtakene forutsetter at en skal være mindre enn et kvarter hos den enkelte,

blir det problematisk fordi det stresser de eldre. Det tar tid å komme og gå

i en hverdag der brukerne har lite annen kontakt, og der besøket kan være

dagens høydepunkt. Å tre inn og ut av andres liv krever sosial tid. En del

brukere får mindre tid enn de skulle hatt (ut fra vedtaket) fordi hjemmetje-

nestene skal få hverdagen til å gå i hop med alle gjøremålene.

Som nevnt over mener noen at det er vanskelig å komme igjennom i

forhold til kommunen, der det må gjøres vedtak om ekstra tiltak. Bydelen

mangler sengeplasser, og i tillegg oppleves økonomien som overordnet

omsorgen. Én fortalte følgende:
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Hadde et tilfelle med en gammel dame. Hun hadde vannlekkasje i

leiligheten, slik at en måtte sette inn et stort apparat som skulle tørke

opp. Det ga både during og trekk. Vi sa fra at hun måtte vekk, at hun

ville bli sjuk av trekken, og at det å være i leiligheten var til å bli gal

av (duringen). Først fikk vi vite at det ikke var noen plasser, deretter

fikk vi tips om at det var en plass. Bydelsadministrasjonen skulle

ringe tilbake til oss når alt var ordnet. Vi fikk ingen telefon. Dama

fikk lungebetennelse og ble innlagt på sjukehus. Det lønte seg ikke til

slutt, men skulle uansett vært ordnet før.

Dette er en illustrasjon av det vi kanskje kunne forvente i et så stort system

som Storby, nemlig at det er utviklet et meget synlig sett av byråkratiske

regler og rutiner. Dette både for å sikre likebehandling mellom brukere i

ulike deler av kommunen, og fordi størrelsen gjør det nødvendig å kom-

munisere med brukerne gjennom byråkratiske prosedyrer. Det hjelperne

formidler ovenfor, er at systemet blir så tungt at en lar være å ta bruker-

hensyn fordi det er så kostnadskrevende i en stresset hverdag. Slike syste-

mer blir da en ufølsomhetsbuffer overfor brukerne.

Tildeling av hjemmetjenester formidles også gjennom byråkratiske

vedtak, og brukerne kan da oppleve små endringer i formuleringer som

betyr ytterligere innstramming i hjelpetildelingen, som når en astmatiker

fortalte at hun fikk vedtak om rengjøring av bare to rom og kjøkken, mens

de hadde et tredje rom de brukte mye, og som da etter hvert ikke kunne

benyttes.

Det byråkratiske systemet framstår kanskje særlig for brukerne ved at

de møter delsystemer eller ordninger som virker rigide og uvennlige. Én

fortalte følgende:

En jeg kjente skulle hjem fra Sykehus Y. Hun spurte om hun ikke

kunne få med to skiver brød og litt melk. Men det gikk ikke. Satt der

hjelpeløs i leiligheten. Da var trygghetsalarmen god å ha. Falken

ordnet opp.
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Eksempler på ordninger som er mer rigide enn umenneskelige, ble fortalt

av noen av de intervjuede. De var oppgitte over at de måtte betale

18 kroner pr. gang for hjelpa. Noen hadde greidd å få slått sammen, slik at

de kunne betale annenhver gang. Poenget var at det var stressende å skulle

holde orden på hyppige betalinger. Det andre var at gebyrene fort oversteg

betalingsbeløpet. I en organisasjon som er så opptatt av å være kostnads-

effektiv overfor brukerne, framsto slike ordninger som litt underlige.

Situasjonen for hjemmetjenesten i de to distriktene vi har vært innom i

Storby, og den utviklingen som beskrives av både hjelpere og brukere, er

ikke styrt av ønsket om å lage bedre tjenester. Ikke slik at en ikke ønsker at

tjenestene skal være så gode som mulig, men det overordnede målet er å få

kostnadene ned. Det må være grunn til å anta at mange ansatte, også i

ledende stillinger, ser at dette er tilfellet. Når organiseringen av tjenestene

styres vekk fra muligheter for fleksibel hjelp, samtidig som omfanget på

hjelpen reduseres, da vet vi at brukerne vil oppleve det som en forverring.

Hvis vi har brukerundersøkelser som ikke fanger opp dette, kan det være

måleinstrumentet som er dårlig. Vårt materiale tilsier ikke at dette er greitt.

Mange har en ganske god totaltilværelse og kan like hjelperne, men de er

resignerte og oppgitte overfor systemet. Dette er ingen modell som tar vare

på omsorgskomponenten i omsorgsarbeidet. Enkelte av brukerne påpeker

at det i en slik sammenheng kan virke litt underlig at en skal fokusere på

kvalitet og service, ved for eksempel å utarbeide serviceerklæringer. En av de

intervjuede fortalte følgende:

Jeg var med på en brukersamling i 2000, da tjenesten skulle service-

erklæres. Da kom det fram en god del kritikk. Folk ønsket fast hjelp,

og de ba om at hjemmehjelperne fikk opplæring slik at de kunne

vaske bedre. Har ikke hørt noe etterpå.

Slike tiltak kompenserer eller dekker ikke over at kostnadseffektivisering

er den helt dominerende diskursen. Med konkurranseutsetting skulle en

spare mer enn 10 mill. kroner pr. år. Men verken brukerne eller de ansatte
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har noen oppfatning av at dette har skjedd «uten at det har gått ut over

kvaliteten». Det er nettopp i kvalitets- og omfangsreduksjon at de store

spareeffektene ligger. Men å la være å konkurranseutsette løser heller

ingen problemer når effektiviseringstenkningen er den samme og like

dominerende. Sparingen foregår jo blant annet ved at det knipes inn på

hva en skal få hjelp til. Og det skjer uavhengig av organisasjonsform. Det

er politiske prioriteringer.
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