
Ressurs eller nødvendig onde?
Uten INNVANDRERE 
i omsorgstjenestene 
stopper norsk 
eldreomsorg. Vi blir 
stadig mer avhengig 
av deres innsats 
både i 
sykehjemmene og 
hjemmetjenestene.

Til tross for at noen ansatte opp-
levde diskriminering og endog
rasisme, fant vi også eksempler på
sykehjem med en personalkultur
som fremmet etnisk likestilling og
likeverd innad i staben. Det viste
seg at avdelingslederne her spilte
en særs viktig rolle i å fremme en
slik personalkultur.

I tillegg fant vi i denne studien at
avdelingsledere ved norske syke-
hjem i liten grad har innsikt i inn-
vandrernes kultur, livssyn og erfa-
ringer fra hjemlandet, selv om det å
vite om, og ta i bruk slike erfarin-
ger, kunne ha spilt en viktig rolle i
møter med beboerne.

Det viste seg videre at helseper-
sonell med migrantbakgrunn for-
talte om sterke følelsesmessige
bånd til enkelte av beboerne. Disse
båndene kunne noen ganger handle
om opplevd fellesskap på basis av
felles erfaringer, slik som krigserfa-
ringer, eller felles erfaringer med
frivillig eller påtvunget migrasjon.

Kommunikasjon er mer enn
språk. Dette kommer særlig til syne

i samhandling mellom minoritets-
ansatte og beboere. Der blir det
tydelig at noen minoritetsansatte
mangler felles referanseramme
med beboerne, for eksempel knyt-
tet til salmer, eventyr og dikt som
beboerne lærte i sin barndom, eller
om viktige nasjonale og lokale begi-
venheter som kan oppta beboerne.
Det er viktig at ledere i sektoren
arbeider målrettet for å styrke også
denne kompetansen både hos
ansatte med innvandrerbakgrunn
og ansatte generelt.

Det er ikke bare hvordan ansatte
med innvandrerbakgrunn blir møtt
av kolleger, tjenestemottakere og
pårørende som avgjør hvordan de
opplever sitt arbeid. Flere prak-
tiske forhold virker også inn. Forsk-
ning indikerer at migrantkvinner
relativt sett oftere ansettes i små
stillinger som assistenter, og at det
derfor tar lang tid for dem å formelt
kvalifisere seg til for eksempel
helsefagarbeider blant annet på
grunn av minimumskrav til antall
arbeidstimer i praksis som er tid-
krevende å oppnå i en deltidsstil-

En økende andel ansatte i kommu-
nale omsorgstjenester er innvand-
rere, for det meste utenlandsfødte
kvinner. Uten dem ville de norske
omsorgstjenestene ikke kunne fun-
gere.

Er det økende flerkulturelle
mangfoldet i tjenestene primært en
utfordring eller et nødvendig onde?
Det kommer an på hvordan man til-
rettelegger for et flerkulturelt stabs-
fellesskap.

Norske massemedier formidler
ulike historier om den nye situasjo-
nen. Noen ganger berettes det om
minoritetsansatte som opplever
meningsfullt arbeid der deres kom-
petanse og erfaringer fra hjemlan-
det får kommer til nytte. Ofte beret-

tes det om opplevelse av diskrimi-
nering og rasisme. Språklige utford-
ringer og konsekvenser av misfor-
ståelser i pleiesituasjoner har også
vært vektlagt.

En nylig avsluttet studie ved Sen-
ter for omsorgsforskning av det
flerkulturelle stabsfellesskapet i
sykehjem indikerer at en del mino-
ritetsansatte opplever diskrimine-
ring ut fra etnisitet og/eller hud-
farge, og særlig fra beboere og
pårørende.

Samtidig fant vi at verken ledere
eller kolleger oppfattet kompe-
tanse som noe som primært var
relatert til formell utdanning eller
til hudfarge eller aksent, i motset-
ning til hva som ofte hevdes.
Ledere og kollegaer syntes person-
lig egnethet i samhandling med
beboerne, samt evne til priorite-
ring av arbeidsoppgaver, var vikti-
gere. Det var også viktig, for å bli
oppfattet som en kompetent med-
arbeider, at man viste genuin inter-
esse for å arbeide med omsorgs-
oppgaver i sykehjem.
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Det må prioritering til, og 
den oppgaven kan ikke 
nettselskapene påta seg.

Med regjeringens satsing på grønn industri og batte- 
rier, må vi forvente enda lenger kø for å komme på 
strømnettet i årene som kommer, mener rådgiverene i 
Samfunnsbedriftene energi. FOTO: ELIN SVENDSEN

Bitcoin eller
arbeidsplasser?
I dagens situasjon gir ikke strømnettet 
plass til alle på en gang. Da må man 
prioritere hvem som skal få strøm til 
sine prosjekter.
Regjeringens sterke sat-
sing på grønn industri
krever et sterkere strøm-
nett. Dagens kapasitet er
allerede nådd mange ste-
der, og mange nye pro-
sjekter skal kobles på net-
tet. Samfunnsbedriftene
Energi ber derfor regje-
ringen om å foreta noen
valg.

Mange steder er det
allerede lang kø for å bli
tilkoblet strømnettet. Det
gjelder både eksisterende
strømkunder og nye for-
brukere – og ikke minst ny
industri.

Med regjeringens sat-
sing på grønn industri og
batterier, må vi i tillegg
forvente enda lenger kø i
årene som kommer. Både
datasentre, batterifabrik-
ker og lokalt næringsliv er
blant søkerne, men i
dagens situasjon er det
ikke plass til alle på en
gang. Da må man priori-
tere hvem som skal få
strøm til sine prosjekter.

Ifølge Norges energilov
skal alle gis mulighet til å
knytte seg til strømnettet.
Loven er også klar på at
tildeling av kapasitet i net-
tet skal være objektiv og
ikke-diskriminerende. Det
vil med andre ord si
«førstemann til mølla». I
praksis betyr det at nett-
selskapene ikke kan velge
ett prosjekt over ett annet.

Olje- og energiminister
Terje Aasland har bedt
nettselskapene om å sor-
tere køen etter modenhet,
slik enkelte nettselskap
allerede har begynt med.

Det er vel og bra, men
problemet er at det alle-

rede står en rekke modne
prosjekter i strømkø. Flere
av prosjektene er rett og
slett overmodne.

Det må prioritering til,
og den oppgaven kan ikke
nettselskapene påta seg.
De skal opptre nøytralt.
Her må det politisk hand-
ling til, beslutninger som
politikerne foreløpig har
skjøvet foran seg. Om
myndighetene ønsker det
eller ikke, så må det prio-
riteres.

Til syvende og sist hand-
ler det om hva vi verdset-
ter mest i samfunnet vårt.
Skal vi prioritere strøm til
utvinning av Bitcoin eller
til nye grønne industriar-
beidsplasser? Det valget
mener Samfunnsbedrif-
tene Energi at regjeringen
må ta.

Regjeringen lover strøm
og nettilgang til ny grønn
industri- og batterisat-
sing. De må også huske på
behovet for å utvikle lokal
næringsvirksomhet. Kon-
sekvensen er at de må
foreta prioriteringer som
nettselskapene kan for-
holde seg til.
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ling. Dette fører til at innvandrerne
ofte blir værende i prekære arbeids-
situasjoner, som ringevikarer, eller
som midlertidig ansatte i lave stil-
lingsprosenter.

Uten innvandrere i omsorgstje-
nestene stopper norsk eldreom-
sorg. Vi blir stadig mer avhengig av
deres innsats både i sykehjemmene
og hjemmetjenestene. I hvor stor
grad de kan være en ressurs i
omsorgstjenestene, er ikke minst et
spørsmål om ledelse og tilretteleg-
ging. Språklige ferdigheter er
vesentlig, både når det gjelder dag-
ligtale og yrkesrelatert språkkom-
petanse. Her kan sykehjemmene
legge til rette for målrettet språklæ-
ring, for eksempel gjennom ukent-
lige, korte samlinger hvor man tre-
ner på hvordan man språklig kan
formulere seg i møte med spesi-
fikke behov som oppsto i løpet av
uken som gikk.

Det er likevel viktig at vår opp-
merksomhet ikke bare rettes mot
språklige utfordringer. Kulturelt

mangfold blant de ansatte i tjenes-
tene kan bidra til ny læring og til
nye og bedre måter å møte syke-
hjemsbeboere og andre mottakere
av omsorgstjenester på.

Det er en viktig, men krevende,
oppgave for ledere i omsorgssekto-
ren å lede en flerkulturell stab.
Flere norske forskningsprosjekter
viser at særlig ledernes innsats er
utslagsgivende for om potensialet
for bedre omsorgstjenester kan
realiseres i flerkulturelle stabsfel-
lesskap.

Internasjonal forskning indike-
rer videre at hvordan pleierne selv
har det får konsekvenser for pleien,
og dermed for hvordan de som
mottar pleie har det. Det er et viktig
lederansvar å arbeide for at alle
ansatte ses, verdsettes og satses på.

Denne målsettingen innebærer
at det må legges til rette for gode
utdanningsløp også for minoritets-
ansatte, samt at de i økende grad
ansettes i faste og hele stillinger.

Det er en viktig, 
men krevende, 
oppgave for 
ledere i 
omsorgssekto- 
ren å lede en 
flerkulturell 
stab.

Innlegg sendes til debatt@kommunal-rapport.no. Legg ved portrettbilde.
Innleggene kan bli publisert både i ukeavisa og på kommunal-rapport.no/debatt
Lengde  på innlegg er maks 700 ord

Les flere meninger 
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