Artikkel

- Yrkesetikk,
takk!

Hva er «godt nok»,
og er «godt nok» nok?

Vi hører ofte at det arbeidet vi gjør, skal være godt nok. Det
er gjerne sjefer i mer eller mindre høy posisjon som ordlegger
seg slik, og det er jo egentlig ikke vanskelig å si seg enig. Vi kan
jo ikke trylle, og det er derfor som regel ikke realistisk å oppnå
det optimale, men en faglig standard på et visst nivå, det må vi
selvfølgelig ha. Klarer vi ikke å holde arbeidet vårt på et faglig
høyt nivå, er vi ikke fornøyd med det vi har levert, og vi konVWDWHUHUDWGHWYLOLNHYHOÀNNJMRUWLNNHYDUJRGWQRN
Uttrykket «godt nok» fortjener kanskje en analyse. Den som
formulerer seg slik, har antakelig en idé om at vi skal jobbe
relativt godt, men at vi likevel ikke trenger å strekke oss noe
lenger en det. Hvis det er en høyt plassert sjef som bruker
formuleringen «godt nok», kan det være et uttrykk for at det er
behov for nyansettelser, hvis man skal klare å holde tjenesten
på et høyest mulig nivå, men ansettelser har man kanskje ikke
råd til. Da konstaterer man fort at det arbeidet man gjør pr. i
dag, er godt nok. Når «godt nok» blir brukt som en selvfølgelighet, er det lett å si seg enig. Vi kan jo uansett ikke trylle, som
sagt.
+YDHU©JRGWQRNª"6DQWnVLMHJDQHULNNH(QNYDOLÀVHUW
gjetting er at heller ingen andre vet. Hvis vi bistår med kompetanse som mottakeren ikke hadde fra før, gjør vi noe godt,
men er det godt nok? Kanskje, kanskje ikke. Det avhenger
vel av om vedkommende har bruk for kompetansen eller
ikke. Gitt at han faktisk har bruk for det vi bidrar med, hvor
mye kompetanse skal vi da overføre for at det skal være godt
nok? Og hvorfor skal vi ikke overføre enda mer (i et tempo
og under former som gavner saken)? Hva er det som gjør at
vi setter en grense for hva vi skal yte i denne jobben? Er det
trange budsjetter som igjen fører til at man ikke nyansetter? Er
det vår egen arbeidskapasitet? Vi skal jo tross alt orke frem til
67 års alder, og vi vil ikke bli utbrent på veien. Det er jo ingen
som takker oss, hvis vi tar knekken på oss. Selvfølgelig må vi ta
vare på oss selv og passe på ikke å bli utbrent. Hvis vi gjør det
vi kan uten å ta knekken på oss, må vi med god samvittighet
kunne si at det vi gjør, er godt nok.
Men det behøver ikke å være «godt nok» bare fordi vi jobber
så hardt vi kan uten å bukke under. «Godt nok» må da også
være et kvalitetsuttrykk? Kanskje vi noen ganger skal gjøre
mindre enn det vi vanligvis gjør, tillate oss å stoppe opp et
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¡\HEOLNNRJUHÁHNWHUHRYHUKYD
vi holder på med? Etter en slik
tenkepause, velger vi kanskje å
gjøre enkelte ting annerledes.
Det vi gjør, kan aldri være godt
nok, hvis ikke kvaliteten er god.
Hvem vurderer kvaliteten i det
vi gjør? Det ubesvarte spørsmålet er fortsatt hva som er godt
nok. Jeg tror ingen vet. Til
syvende og sist er det kanskje
et samvittighetsspørsmål som
hver enkelt må stille seg selv. Senest i dag ble jeg konfrontert
med en munnmotorisk problemstilling som jeg ikke klarte å
se hvordan skulle håndteres. En av spesialpedagogene hadde
et forslag til en mulig strategi, og det endte med at vi gikk for
den, men var det godt nok fra min side?
Er «godt nok» nok? Bruker vi formuleringen «godt nok» for å
rettferdiggjøre at vi ikke strekker oss så langt som vi realistisk
sett kunne ha gjort kvantitets- og kvalitetsmessig, eller sier vi
at vi yter godt nok bare nå vi faktisk har gjort vårt beste? Da
må det jo være godt nok, i hvert fall i den situasjonen, men er
det nok? Nok for hvem? For meg eller for den andre parten?
På den ene siden vi kan ikke ha så høye idealer at vi aldri blir
fornøyd med det vi gjør, men på den annen side bør vi heller
LNNHVLRVVIRUQ¡\GI¡UYLKDUSU¡YGnÀQQHXWDYGHWYLLNNH
ÀNNWLO6RPUHJHONRPPHUGHWQ\HPXOLJKHWHURJGHPE¡UYL
gripe. Selv om det vi gjorde første gangen, var delvis bra, kan
vi kanskje gjøre det bedre neste gang vi møter den samme
klienten. I mellomtiden bør vi ha oppdatert oss på problemstillingen. Dette gjelder for eksempel den munnmotoriske
utfordringen jeg nevnte over. Det jeg presterte i dag var i beste
fall godt nok foreløpig, men ikke nok i et lengre perspektiv.
Dersom vi bruker formuleringen «godt nok» for å slippe å
strekke oss, er «godt nok» ikke nok. Jeg må strekke meg litt for
å kunne møte det munnmotoriske problemet. Før jeg har gjort
det, er det i hvert fall ikke nok fra min side.
Erik Reichmann
leder, yrkesetisk råd

