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Verner C. Petersen 
 
 

 
Guano markeringer – når ansvaret forsvinder  
For et par år siden blev jeg fanget af en overskrift i Morgenavisen Jyllands-Posten 
“Ens ord kan måle de gamles pleje” stod der2. Det drejede sig om et storstilet projekt 
om at få skabt “ét fælles sprog med klare definitioner, som kan bruges overalt i 
hjemmeplejen,” således at man entydigt kan beskrive, hvad en klient kan klare på en 
række områder og den præcise hjælp, klienten skal have.  

Senere lykkedes det at få fat i et katalog og skema til dette fællessprog for 
hjemmeplejen3, og så kan det nok være, at jeg spærrede øjnene op. I forbindelse med 
skemaet over tildelte ydelser indgår 14 ydelsestyper. Den første er 1. personlig pleje, 
der yderligere kan opdeles i punkterne 1.1 bad, 1.2 hjælp til personlig hygiejne, osv. 
frem til 1.10, der bl.a. andet kan omfatte “oprydning i forbindelse med udførelse af 
opgaven (sengeredning, aftørring af fliser o.l.)” 

Ydelse 1.2 kan underopdeles i “Hårvask, tandbørstning, protesebørstning, 
fodpleje, håndpleje, barbering, frisering, håndvask, negleklipning, øvre toilette, nedre 
toilette, mundpleje” etc.  

Nu mangler man så blot at angive, hvor hyppigt de tildelte ydelser skal udføres, 
f.eks. hårvask én gang hver uge, negleklipning hver fjortende dag, eller hvad der nu er 
nødvendigt. Hvis man så også får angivet tidsforbruget til de enkelte ydelser, så er vi 
næsten fremme ved målet for projektet. 

Første gang jeg så skemaet, fik jeg den tanke, at det mindede om de skemaer og 
instruktioner, der indgår i forbindelse med de jævnlige serviceeftersyn for biler, f.eks. 
for hver 15.000 km. I hjemmeplejen skal klienterne jo nok serviceres noget oftere, jeg 
mener med vask, tørring, voksning og polering og efterfyldning med diverse 
medikamenter, samt naturligvis afrensning af fliser.  

Kan man ikke frygte, at personalet i hjemmeplejen efterhånden kan betragte deres 
opgave som værende meget lig med olieskift på en bil. I følge servicehæftet har fru 
Hansen nu kørt i 7 dage, og derfor skal der nu vaskes hår og efterfyldes med olie med 
bestemte specifikationer. Klienten ville ikke længere være at betragte som et 
menneske, der behøver hjælp til visse opgaver, men som en genstand man udfører 
bestemte, nøje fastlagte operationer på, ud fra detaljerede standarder og beskrivelser. 
“Jamen kære gamle fru Hansen, i dag skal de have vasket hår i følge planen. Jeg kan 
da virkelig ikke tage hensyn til, at deres datter vaskede deres hår i går” …. “Hvad 
siger de, vil de hellere have klippet negle på fødderne idag, fordi skoene klemmer. 
Jamen det kan jeg da ikke, det skal vi jo først ved 5.000 km eftersynet. Undskyld, jeg 
mener naturligvis torsdag i næste uge…”  

Den ensidige dialog er naturligvis mit eget påfund, men man kan frygte, at noget 
lignende kan blive konsekvensen af “Fællessprogssprojektet.” 

 I visse henseende kan medarbejderens reaktion i ovenstående eksempel minde om 
reaktionen hos en mærkelig fugl fra Galapagos øerne. Den skulle efter sigende bygge 
en cirkelformet rede af guano (fuglemøg) og kviste direkte på jorden. Ungen(erne) 
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bliver i den første tid fodret i reden. Hvis en unge imidlertid af den ene eller den 
anden grund kommer uden for reden, kan den skrige lige så meget den vil. Når den er 
uden for reden, bliver den ikke fodret, for det hører ikke med til fodringsplanen. 
Spørgsmålet er, om ikke “fællessprog” og andre forsøg på nøje at beskrive og 
standardisere arbejdsopgaver tvinger medarbejdere til at reagere som den mærkelige 
fugl fra Galapagos. Hvis ikke klienten opfylder bestemte betingelser, dvs holder sig 
inden for guano cirklen, så kan jeg ikke udføre mit arbejde.  

Lidt hårdt sagt, medarbejderen har ikke frihed til at vise ansvar og skønne over 
hvad klienten kan have brug for. Medarbejderen skal kun bidrage med de ydelser, der 
er tildelt og med den hyppighed, der fremgår af planen. Medarbejderen bliver i en vis 
forstand reduceret til en serie af på forhånd specificerede operationer, der endda 
kunne omfatte en planlagt papegøjeagtig hilsen: “Goddag fru Hansen, er vi så klar til 
at få neglene klippet i dag?” 

Jeg siger ikke, at medarbejderen er således, hvad jeg siger er, at projekter som 
Fællessprog måske vil kunne føre til sådanne reaktioner fra medarbejdere. Hvad værre 
er, sådanne systemer kan måske i sig selv bidrage til at mindske ansvarligheden hos 
den enkelte yderligere. Således at det bliver nødvendigt med omfattende overvågning 
og kontrol for at sikre, at de specificerede opgaver overhovedet bliver udført. Ellers 
kan man risikere, at medarbejdere i stedet for at vaske håret på klienten, blot nøjes 
med at sætte kryds ved ydelse 1.2.1 hårvask. 

For de medarbejdere, der føler et yderligere, personligt ansvar over for klienten 
som et menneske, der behøver hjælp, kan det være frustrerende ikke have have frihed 
til at vise ansvar. Hvis man ikke følger planen, fordi man indser, at noget andet er 
vigtigere for klienten en given dag, har man problemer, fordi man ikke udfører sit 
arbejde som planlagt. Hvis man til gengæld følger planen, har man personlige kvaler, 
fordi man ikke kan gøre det, man indser er vigtigt for klienten. Det er ikke svært at 
forestille sig, at mange medarbejdere med personlig ansvarlighed i behold kan få ondt 
i maven af at være fanget i sådanne dilemmaer.  

Selv om jeg har brugt projekt Fællessprog til at hakke på, er der formentlig ingen 
tvivl om at lignende detaljerede systemer mange steder vil bidrage til at mindske 
værdien af medarbejderens egen evne til at løse arbejdsopgaver, og af medarbejderens 
indsigt og personlige ansvarsfølelse. I stedet for frihed til at vise personlig 
ansvarlighed, omtanke og evne til selv at tilrettelægge og udføre arbejdsopgaver, kan 
vi derved risikere at få medarbejdere, der minder om den mærkelig fugl fra 
Galapagos. Medarbejdere, der ikke har den mindste frihed til at vise ansvar.  

 
 
Hvilket ansvar over for hvem? 
De fleste vil vel stadig mene, at vi alle har et ansvar, der rækker længere end det, vi 
fandt hos den mærkelige fugl fra Galapagos: det er ikke nok at holde sig til den 
detaljerede plan og afvise at udføre en given ydelse, blot fordi klienten ikke har holdt 
sig inden for ringen af guano, der beskrives af f.eks. Fællessprogs detaljerede 
ydelsesplan. 

Spørgsmålet er, om vi ikke alle har et omfattende ansvar over for alle andre4. Et 
ansvar, der ikke kan beskrives detaljeret og præcist, men kun vagt og upræcist. Har vi 
ikke et ansvar for at bidrage til opretholdelse af de samfundsværdier, vi synes er 
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vigtige, uden at kunne specificere, hvad de er? Demokratiet f.eks? Eller et ansvar for 
at udvise ærlighed og troværdighed, og for at holde aftaler og løfter? Har vi ikke alle 
et ansvar for at udvise hensyn og hjælpsomhed over for andre, især over for dem, der 
på en eller anden måde har brug for hjælp? Har vi ikke et ansvar for at fundere over 
konsekvenserne af vore aktiviteter i forhold til andre og i forhold til naturen, et ansvar 
for at kunne sætte sig i en andens sted og lade det påvirke vores adfærd? F.eks. sætte 
os i klientens sted og fravige planerne, når vi kan indse, at det vil være rigtigst at gøre 
dette. På eget ansvar så at sige. 

Vi har alle disse former for ansvar, og vi har det overfor alle andre. Det kan ikke 
specificeres i detaljer i forvejen, hvad disse former for ansvar konkret består af, og 
hvordan de skal udøves. Vi må formode, at det er former for ansvar, der bygger på 
tyste værdier, der overføres fra generation til generation f.eks. gennem eksempel-
sættelse og rollemodeller. Det er ikke noget, vi kan fastsætte regler for5.  

Mere afgrænset er det ansvar, der er bundet til bestemte roller eller professioner. 
Professioner kan have uskrevne forestillinger om, hvilket ansvar man påtager sig som 
medlem af professionen. Det være sig som sygeplejerske, hjemmehjælper eller et 
hvilket som helst andet job med faglige traditioner. Her er ansvaret begrænset til en 
bestemt gruppe af personer, men det vil stadig være svært at beskrive, hvad det er for 
et ansvar det enkelte medlem af professionen bærer rundt på, og hvorledes det ytrer 
sig i konkrete situationer. Man kan forestille sig, at professionsansvar overføres af de 
mennesker, der har udøvet professionen længe til de mennesker, der oplæres i 
professionen, ved at de ser, hvorledes konkrete arbejdsopgaver håndteres, ikke ved at 
lære et sæt skriftlige regler udenad. Samtidig med, at man lærer professionen i 
praksis, lærer man således også det ansvar, som det indebærer. En bestemt gruppe af 
mennesker, professionen, har dette ansvar overfor alle der gør brug af deres arbejde.  

I modsætning til disse “u-beskrivelige” former for ansvar kan man hævde, at 
projekt Fællessprog forsøger at udpensle præcist, hvad det specielle ansvar, som en 
ganske bestemt gruppe af mennesker, i dette tilfælde medarbejdere i hjemmeplejen, 
har overfor en nøje identificeret gruppe, nemlig klienter med specifikke behov for 
hjælp, således som det fremgår af den individuelle ydelsesplan. Det er, som om man 
derved forsøger at erstatte mere ubeskrivelige former for ansvar, det universelle vi 
alle har, og det man påtager sig som medlem af en profession, med et nøje præciseret 
ansvar, eller skal vi sige en ring af guano.  

Skriftlig specifikation af ansvaret synes at være en omsiggribende tendens. Ikke 
nødvendigvis fordi man har haft et ønske om at specificere ansvaret, men som en 
følge af, at man forsøger at præcisere arbejdsopgaver og ydelser. Det kan være ud fra 
et formål om at sikre høj effektivitet. Det kan være for at specificere 
ydelsesmodtageres præcise rettigheder. Resultatet er under alle omstændigheder, at 
det individuelle ansvar, som ikke kan beskrives, mindskes med de konsekvenser, som 
er skitseret i eksemplet med projekt Fællessprog.  

Pudsigt nok findes der en anden form for ansvar, der også er bundet til en bestemt 
rolle, men som endnu ikke er specificeret og institutionaliseret i samme grad, som det 
er sket i Fællessprog. Det er det ansvar, som samlevere har overfor hinanden, forældre 
over for deres børn, børn over for deres forældre og andre former for ansvar knyttet til 
familiebånd. Men vi kan vel forvente, at disse former for ansvar får mindre betydning, 
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f.eks. som følge af, at familieopgaver varetages af offentlige institutioner, f.eks. hjem-
meplejen, eller som følge af, at der kommer krav om specifikation af forældreansvar 

 
Figur 1 Ansvar 
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I tabel 1 har jeg forsøgt at skitsere de forskellige typer af ansvar. Med kraftige pile 

har jeg antydet, i hvilken retning vi synes at bevæge os i øjeblikket. 
Denne bevægelse repræsenterer et problem, fordi den bidrager til at erodere det 

individuelle, vi alle besidder og den del af professionsansvaret, der ikke kan skrives i 
værdigrundlag, regler og planer, og det er, som det turde fremgå af eksemplet, ikke 
nogen heldig udvikling. Hvad vi får i stedet, er et institutionaliseret ansvar og en 
anstrengt formalisme, og formalisme er “psykologisk billig; den erstatter det ydre for 
det indre, som værende mere håndgribeligt, lettere at betragte uden at anstrenge tanke 
og følelser, lettere at udvide [med nye regler] og lettere at pålægge den store hob.”6 

 Med formalia i orden behøver man kun at følge anvisningerne, reglerne og 
planen. Samvittighed, ansvarsfølelse, omtanke og indsigt er ikke længere nødvendig 
… og tilsyneladende kan man endda gøre karriere på den måde, ved at agere 
systempasser, der vedligeholder og udbygger formalismen.  

 
 

Jamen, det er da ikke, hvad vi har brug for …. 
Nej, der er noget fundamentalt galt med en udvikling, der bringer flere initiativer a al 
Fællessprog7. Det er, som om de mennesker, der promoverer den slags ideer, har 
genoptaget ideen fra planøkonomien, hvor man engang troede, at hele samfundet 
kunne betragtes, som om det var et kompliceret schweizerur, hvor man ville være i 
stand til at beskrive urmekanismen fuldstændig præcist og i alle detaljer og forudsige 
funktionerne i en meget lang fremtid.  
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Samfundet er imidlertid ikke at ligne ved et schweizerur, ikke engang et med 
månefase og skudår. Virksomheder og institutioner er heller ikke, og hjemmeplejen er 
da slet ikke, selvom det kunne se sådan ud, hvis man så på projekt Fællessprog. 

Hvad vi har brug for, er derfor ikke urmagere, men selvstændigt tænkende, 
indsigtsfulde og individuelt ansvarlige medarbejdere. Og det gælder ikke kun i 
hjemmeplejen, det gælder formentlig alle ikke rutineprægede virksomheder, dvs. også 
de virksomheder, der indgår i det, der betegnes som den nye økonomi. 

I stedet for at se på en virksomhed som et schweizerur, burde man snarere se den 
som en kompleks organisme, hvor man ikke i detaljer kan fastlægge arbejdet i 
forvejen og fra oven af, ved at publicere det i en detaljeret plan og en præcis job-
beskrivelse8.  

Ikke at jeg vil påstå, at følgende eksempel er særlig komplekst, men det viser 
alligevel forskellen til en schweizerursopfattelse. Forestil jer, at to mennesker, der 
aldrig har siddet i en båd før, får til opgave, siddende ved siden af hinanden, at ro en 
lille båd tværs over en sø til en bådebro på den anden side. Hvad vil de gøre? Jeg 
forestiller mig, at de finder ud af at bruge årerne ved lidt eksperimenteren, at de også 
finder ud af, ved at justere til hinanden, at ro nogenlunde i retning af bådebroen. Det 
ville være svært at lave en plan og en beskrivelse af denne proces i forvejen. Er det 
ikke i høj grad sådanne evner, vi udnytter, når vi selv skal finde ud af at løse arbejds-
opgaver.  

Vi har i CREDO9 nogle gange lavet forsøg med at lade små grupper af fortrinsvis 
ledere eller vordende ledere lege med LEGO-klodser. En gruppe får f.eks. udleveret 
en æske med et par hundrede brikker sammen med billedet af en færdig konstruktion, 
der kan laves med disse brikker. De får til opgave at lave denne konstruktion, og de 
kan organisere sig som de vil. En anden gruppe får et sæt brikker mage til, men her 
bliver der udpeget en leder, der får billedet af den færdige konstruktion. Lederen får 
her til opgave at forestå samlingen af konstruktionen, ved alene verbalt at give 
anvisninger til de øvrige, der ikke må se billedet af den færdige konstruk tion. Dvs. de 
øvrige har ingen idé om meningen med det hele. 

Som regel organiserer den første gruppe sig på en sådan måde, at alle bidrager. 
Hvis der ser ud til at være delopgaver, dvs. at dele af konstruk tionen kan laves 
separat, tager nogle i gruppen måske det som opgave. Som regel går samlingen 
lynhurtigt og uden megen snak, andet “Nneej derhen” eller “Mhhøøø, der mangler et 
eller andet her” efterfulgt af et hurtigt forslag eller en løsning fra en af de andre 
deltagere.  

Den anden gruppe er langsom, må møjsommeligt lave en slags fællessprog, der 
kan bruges ved kommunikation med lederen, f.eks. ved at tale om en “grå treer,” når 
lederen angiver, at der skal bruges en smal grå brik med tre toppe i række.  

Når den første gruppe er færdig, er der ikke samlet mange brikker af 
konstruktionen i den anden gruppe, hvor alene lederen besidder overblik, og de øvrige 
gruppemedlemmer er frataget muligheden for at vise indsigt, initiativ, evne til at se og 
løse problemer og ikke har nogen frihed til vise ansvar.  

Hvorfor skulle man ikke kunne udnytte de selvorganiserende evner, som den 
første gruppe udviser, både i hjemmeplejen og ved alle andre opgaver, hvor flere 
mennesker skal arbejde sammen om ikke rutineprægede opgaver?  
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Selvorganisering forudsætter imidlertid forståelse af opgaven, evne til at 
kooperere og koordinere uden plan og dermed en langt højere grad af personlig 
ansvarlighed. Forståelse af opgaven kan komme fra en forestilling, idé eller mening, 
(som f.eks. billedet på LEGO æsken) som man fælles kan rette sine aktiviteter mod. 
Ikke ud fra detaljerede angivelser af det næste trin, som man blot skal udføre uden at 
have en idé om meningen med det hele. Ikke ud fra punkterne i et projekt 
Fællessprog. 

Kooperation og koordination kan heller ikke planlægges i detaljer, men må bygge 
på udveksling af ideer, følen sig frem og justering til hinandens aktiviteter, som i 
robådseksemplet. I stedet for blot at udføre en række aktiviteter som pkt. 1.2.1 
hårvask af fru Hansen, vil der være tale om, at man selv har ansvaret for se, hvilke 
aktiviteter der vil være nødvendige, selv har ansvar for at kooperere med de andre og 
selv har ansvaret for den nødvendige koordination. Kun i minimalt omfang vil koordi-
nationen være sikret af en på forhånd givet plan. 

I stedet for mere og mere detaljerede handlingsanvisninger, regler og planer, er 
det således det modsatte vi har brug for i mange organisationer, mere individuel 
ansvarlighed, færre detaljerede handlingsanvisninger, mere frihed til ansvar. Forstået 
som et større individuelt råderum, hvor man selv tager ansvaret for at forstå og løse 
arbejdsopgaver, hvor der er frihed til at vise, at man påtager sig dette ansvar. 

Desværre tror jeg, at alt for mange organisationer er på vej i den forkerte retning i 
øjeblikket. Med tiltag som Fællessprog og forsøg på at beskrive ansvarsområder og 
arbejdsopgaver i detaljer, kan det godt være, at medarbejderne kan føle sig mere sikre 
og trygge. Nu ved de præcis, hvad de skal, og de har ikke noget ansvar for, hvad der 
måtte ske, hvis de blot følger anvisningerne. De kan slippe for at tænke selv. De har i 
en vis forstand fået ret til ikke at vise noget ansvar. Men medarbejdere umyndiggør 
sig selv, hvis de accepterer og selv forlanger tryghed i form af detaljerede ansvars-
afgrænsninger. Det er ikke en tryghed, der er meget værd, det er en falsk tryghed, der 
skaber små mennesker, der kun kan blive usikre og uselvstændige. Alternativet er, at 
føle selv-sikkerheden ved at have og bruge friheden til at turde vise et ansvar.  

Her kan man så lidt drilsk spørge sig selv, hvem der har ansvaret for at rette op på 
den problematiske udvikling. Mit svar er, at det har vi alle, lige så snart vi ser 
problemet, som det her er beskrevet. Vi har ikke forstået ret meget, hvis vi i stedet 
siger, at nogen, underforstået ikke mig, må gøre noget. Når vi siger det, har vi reelt 
valgt at se bort fra friheden til at vise ansvar. Vi har givet friheden til andre. Måske 
fordi vi, med en lettere omskrivning af et citat fra Dostojeski, mener, “at fred og ro 
eller endog døden er mere dyrebar for mennesket end friheden til at vælge ud fra en 
viden om godt og ondt?10 
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