
I Bibelen står der, at hver dag har nok i sin plage. 
Hvis man er offentligt ansat i Danmark, har man 

ikke kun én plage, men hele fire. De fire plager er:
Alt for mange og for dårligt gennemførte foran-1. 
dringer.
For lidt tid til kerneydelsen.2. 
For meget kontrol, dokumentation og evaluering.3. 
Besværlige, klagende og voldelige borgere.4. 

Så længe de offentligt ansatte er belastet af disse 
fire alvorlige plager, kan regering og folketing godt 
glemme alt om højere kvalitet i velfærdssamfundets 
kerneydelser. 

Udviklingen vil gå i den modsatte retning, og for-
klaringen er simpel: Arbejdsmiljøet er for dårligt, og 
den store skurk er Christiansborg.

Lad os se på de fire plager hver for sig:

Forandringshastigheden 

Den offentlige sektor udsættes for alt for mange for-
andringer, som tilmed er dårligt forberedte og gen-
nemførte. På det nationale plan drejer det sig om de 
store reformer som strukturreformen, politirefor-
men, gymnasiereformen osv. 

Dertil kommer de hyppige ændringer af love, 
regler og bekendtgørelser. Lokalt foregår der ustand-
selige forandringer med hensyn til organisation, 

ledelse, forretningsgange, it-systemer, blanketsyste-
mer, fysiske rammer osv., osv. 

Hyppige forandringer påvirker det psykiske 
arbejdsmiljø negativt. De ansatte oplever manglende 
forudsigelighed, manglende mening, lav indflydelse 
og svigtende social støtte. Dertil kommer, at foran-
dringerne i sig selv er meget mere ressourcekræ-
vende, end man normalt forestiller sig. 

Resultatet er stigende stress og utryghed. Forsk-
ningen viser, at sådanne forandringer giver øget 
risiko for stress, depression, hjertesygdomme og død. 

For lidt tid til kerneydelsen 

En lang række undersøgelser har de senere år 
bekræftet det, som de offentligt ansatte længe har 
vidst: Der er mindre og mindre tid til at udføre det 
arbejde, man er ansat til. Tiden går med alt muligt 
andet, og disse andre ting kommer tilsyneladende 
altid i første række. 

Det drejer sig blandt andet om møder, koordine-
ring, uddannelse, e-mails, telefonopkald, kommu-
nikation, kontakt med pårørende, mediekontakt, 
udfyldelse af blanketter og formularer, it-problemer, 
venten, afbrydelser osv. Dertil kommer evaluering, 
kontrol og dokumentation, som vi kommer tilbage til 
lige om lidt. 
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Politiske planer og store ord gør det ikke alene, når der skal gøres noget ved 
de mange problemer, medarbejderne i det offentlige dagligt må slås med.

Andel der har oplevet  stigende 
krav om dokumentation, 
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papirarbejde inden for deres 
sektor. Svarpersoner: 1511 
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Resultatet er, at mange af de offentligt 
ansatte bruger væsentligt mindre end 
halvdelen af deres tid på kerneydelsen. 
Dette repræsenterer et enormt spild af 
ressourcer og er samtidig en kilde til dag-
lig frustration. Det evige omkvæd lyder: 
”Hvis vi dog bare kunne få lov til at passe 
vores arbejde!” Det er nemlig kerneydel-
sen, der giver faglig stolthed, motivation 
og arbejdsglæde. 

kontrol og dokumentation 

Det er efterhånden almindeligt accepte-
ret, at kontrol, evaluering og dokumen-
tation tager alt for meget af de ansattes 
tid. (Se figuren, der viser, hvor mange der 
oplever disse ting). Alligevel er der tilsy-
neladende intet, der kan standse bølgen af 
nye krav om dokumentation og kontrol. 

Hvert nyt problem – og især hver ene-
ste nye ”skandale” – mødes af politikernes 
krav om mere kontrol og flere indberet-
ninger. Kommuner og regioner forholder 
sig stadigt mere kritisk til denne udvik-
ling, men tilsyneladende forgæves. Til 
næste år skal regionerne således i gang 
med ”Den Danske Kvalitetsmodel”, som er 

et kæmpemæssigt akkrediteringsinitiativ, 
der omfatter målinger og evalueringer i 
et omfang, som vi nok ikke kan forestille 
os i dag. 

Når man studerer materialet om denne 
reform, kigger man forgæves efter over-
vejelser om de ansattes trivsel og arbejds-
miljø.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at kon-
trol og dokumentation ikke blot er proble-
matisk, fordi det tager tid fra kerneydel-
sen. Problemet ligger først og fremmest i, 
at man på denne måde signalerer mistillid 
til de offentligt ansatte. Hermed er man 
med til at vise manglende respekt for sine 
egne medarbejdere, selv om man ustand-
selig siger, at man går ind for respekt og 
anerkendelse. Igen er det motivationen, 
arbejdsglæden og trivselen, det går ud 
over.

Vold og klager

I store dele af den offentlige sektor har 
man stærkt stigende problemer med 
besværlige og klagende borgere. Også 
dette er en tidsrøver, idet man skal bruge 
tid på at dokumentere indsatsen for at 

værge sig mod eventuelle senere klager. 
Det er ikke kun klienterne og patienterne, 
der klager, men måske nok så meget pårø-
rende og forældre. 

Endnu værre er den stærkt stigende 
hyppighed af vold og trusler, der kende-
tegner skolerne, socialkontorer, døgn-
institutioner og sygehuse. Følgerne er 
stress, alvorlige psykiske lidelser og 
udstødning fra arbejdsmarkedet.  

og hvad så?

Det danske velfærdssamfund har stærkt 
stigende problemer med manglende 
rekruttering, ubesatte stillinger, stigende 
fravær og medarbejdere, der forlader sek-
toren. 

Sagt meget kort: Alle vil have mere 
velfærd, men færre og færre har lyst til at 
levere den. Politikerne svarer igen med 
nyttesløse planer om fraværssamtaler, 
forebyggelsesfond, kvalitetsreformer osv. 

Hvornår går det op for Christiansborgs 
politikere, at det store problem er dem 
selv?
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er udelukkende kronikørens egne.

57Magasinet Arbejdsmiljø 11/2008




