
etterord: en oppsummering

Denne boka er resultatet av et forskningsprosjekt der vi gikk inn i seks

norske kommuner for å se på forholdet mellom kvalitet på hjemmetjenes-

tene og organisasjonsmodell. To kommuner hadde konkurranseutsatt tje-

nestene, to av kommunene var med i det såkalte Modellkommunefor-

søket, som var et alternativ til konkurranseutsetting, og i de to siste

kommunene var hjemmetjenesten organisert som en del av det kommu-

nale tjenestetilbudet. Den siste modellen er fortsatt den vanligste i norske

kommuner.

Utgangspunktet var at vi skulle sammenligne de konkurranseutsatte

med modellkommunene, fordi disse to modellene på mange måter var

motpolene i en ideologisk debatt om konkurranseutsetting, der spørsmå-

let var hvordan en kunne få best kvalitet for lavest mulig kostnad. Resul-

tatene viste at det var ubetydelig forskjell mellom de to organiseringsmo-

dellene, mens de to «ordinære» kommunene kom langt bedre ut når det

gjaldt opplevd brukerkvalitet. For å forstå dette måtte vi finne ut hvordan

de to siste kommunene skilte seg fra de andre, og en slående forskjell var i

hvilken grad brukerne fikk være med å bestemme innholdet i tjenestene.

Prosjektet har gitt oss et godt innblikk i situasjonen i hjemmetjenestene

her i landet. Selv om vi bare har undersøkt seks kommuner, er standardi-
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seringskreftene så sterke at vi mener at vi vil finne mye av det samme også

i mange andre kommuner.

Vårt situasjonsbilde fra en viktig del av Omsorgs-Norge, nemlig hjem-

metjenestene, kan oppsummeres med følgende trekk:

– Det gis mye god eldreomsorg i norske kommuner, også der hvor de

organisatoriske forholdene i liten grad legges til rette for det. Dette skyl-

des i stor grad de mange hjelperne som tar et ansvar for å gi bedre hjelp

enn instruksen egentlig tillater. Denne motstandsbevegelsen bærer

betydelige personlige kostnader ved sitt store engasjement, og det kan

være grunner til å anta at ekstrainnsatsen vil bli redusert over tid på

grunn av slitasje og nyrekruttering.

– Det foregår en kamp i hjemmetjenesten om omsorgens sjel. Det er en

dragkamp mellom en tradisjonell omsorgsforståelse som ser

omsorgstjenester som unike i den forstand at de blir til i møte mellom

bruker og hjelper, at de springer ut av en sosial relasjon og ikke kan

forhåndsdefineres. Mot dette står sterke krefter som fokuserer på

kostnadseffektivitet, og som med utgangspunkt i en markedstenk-

ning ser omsorg som en vare som kan forhåndsdefineres og prisfast-

settes.

– Markedsanalogien er grunnlaget for dem som ønsker å konkurranse-

utsette kommunale tjenester. Konkurranseutsettingen forutsetter

nettopp en forhåndsdefinering og prisfastsetting av varen det skal

konkurreres om å levere. Tilnærmingen forutsetter at alle relevante

forhold ved varen kan spesifiseres og konkretiseres på en målbar

måte. Men viktige deler av omsorgstjenestenes innhold blir borte ved

denne tilnærmingen. Det viktigste er at selve forhåndsdefineringen

ødelegger essensen i omsorgsrelasjonen, nemlig at det er brukerens

situasjon og ønsker som bestemmer hva som skal gjøres.
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– Konkurranseutsetting av hjemmetjenester vil med nødvendighet

redusere den brukeropplevde kvaliteten på tjenestene hvis den tar

utgangspunkt i en instruks om hva som skal gjøres. Hvis konkurran-

sen bare går på timepris, behøver dette ikke å være tilfellet.

– At tjenestene ikke konkurranseutsettes, er ingen garanti for at de er

brukervennlige. Hvis en fokuserer så sterkt på kostnadseffektiviteten

at dette også styrer relasjonen mellom bruker og hjelper, kan situasjo-

nen bli den samme som ved konkurranseutsetting. I vårt prosjekt

gjaldt dette i stor grad kommunene i Modellkommuneforsøket. Men

dette kan også sikkert gjelde tradisjonelt organiserte kommuner. Det

er altså hvilken tenkemåte som får styre hjelperelasjonen som er

avgjørende, ikke organisasjonsform i seg selv.

– Som et ledd i arbeidet med å effektivisere kommunale tjenester

ønsker den sittende regjeringen (sommeren 2004) både å kunne sam-

menligne kommuner imellom (benchmarking), og å kunne tilrette-

legge for mer konkurranseutsetting. Dette gjør at det brukes betyde-

lige krefter både på å kategorisere brukere gjennom ulike former for

pleietyngdemåling, og på å lage enkle indikatorer for å sammenligne

kvalitet og kostnader på tjenestene.

Det er påvist av mange både at slike kategoriseringer lett kan bli

misvisende, og at kvantifisering av kvalitet fort blir både misvisende

og upresis. Indikatorengasjementet kan derfor beskrives som et for-

søk på å leke blindebukk, men selge det som presisjonsstyring.

– Oppsummert kan vi si at omsorgstjenestene er blitt invadert av

modeller som totalt ser bort fra tjenestenes egenart, og som i tillegg

blir feilaktige på sine egne premisser. Både ut fra ønsket om å bruke

offentlige midler til de formål de var tiltenkt, og ut fra ønsket om å

sikre kvalitet i tjenestene, burde det være mange som har interesse av

å kjempe for at eksisterende kunnskap og ressurser blir brukt til å
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sikre at omsorgstjenestene fortsatt dreier seg om å møte hjelpetren-

gende mennesker. Henstillingen fra de mer enn hundre brukerne som

slapp oss inn i sitt liv, var nettopp at hjelpeapparatet skulle se dem

som det.

0000 Omsorg.book  Page 192  Friday, September 17, 2004  10:43 AM


