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I 2006 ble et nytt pleie- og omsorgsregister implementert i norske kommuner.
Hensikten var å basere fremtidige velferdspolitiske beslutninger om velferdstjenester for eldre og funksjonshemmede på dokumentert statistisk kunnskap.
Systemet kalles IPLOS: Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk. Det er konstruert som et pseudonymt register som inneholder informasjon primært om
individers behov for bistand og de pleie- og omsorgstjenester de er tildelt. Artikkelen presenterer IPLOS som et aktuelt forsøk på å styre velferdstjenester,
og anvender ulike typer implementeringsteorier til å synliggjøre sentrale
aspekter ved IPLOS mellom idé og praksis. Mens et top-down-perspektiv
synliggjør velferdstjenestekonteksten IPLOS er en del av, viser et bottom-upperspektiv ulike tolkninger samt motstand mot IPLOS blant brukere, organisasjoner og forskere. Artikkelen peker på nødvendigheten av å anvende
et synteseperspektiv på implementering for å forklare den grunnleggende
spenningen som IPLOS avspeiler mellom et nasjonalt behov for standardisert
informasjon om velferdstjenester på den ene siden og praksisfeltets møte med
den enkelte borgers velferdsbehov på den andre siden. Artikkelen utgjør et
bidrag til diskusjonen om kompleksiteten ved nye velferdsstyringsforsøk.

Innledning1
Siden 1. mars 2006 har det vært obligatorisk for alle norske kommuner å
bruke IPLOS: Individbasert Pleie og Omsorgsstatistikk.2 IPLOS representerer
et nasjonalt dataregister over ressurser og bistandsbehov hos alle personer som
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enten har søkt om, mottar eller har mottatt kommunale helse- og sosialtjenester. Antallet av registrerte omfatter ca. 265 000 mennesker i Norge, det
legges ned ca. 123 000 årsverk per år i sektoren for kommunale helse- og
sosialtjenester, og økonomisk sett bruker den norske velferdsstaten ca. 75
milliarder kroner per år til å finansiere denne sektoren (SSB 2009). I årene
fremover antas denne sektoren å øke ytterligere, ikke minst på grunn av forventningen om en fordobling av antall eldre over 67 i årene mellom 2008 og
2060, men også på grunn av tendensen til kortere sykehusopphold (SSB
2008). Hovedformålet med IPLOS har vært å utvikle kunnskap som gjør det
mulig å styre denne omfattende og voksende sektoren, dvs. å gi styresmaktene
på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå kunnskap om velferdsmottakernes bistandsbehov slik at utviklingen og styringen av tjenestene kan baseres på
faktisk (dokumentert) kunnskap om behovene i stedet for antakelser.
IPLOS antas i dag å være det viktigste styringsredskapet for velferdsstatens
pleie- og omsorgstjenester, og det vil kreve systematisk empirisk forskning å
utrede de mange aspekter ved et slikt styringssystem nærmere. Formålet med
denne artikkelen, som er basert på en tentativ analyse av IPLOS, er å sette
fokus på hvordan et styringsredskap formes under implementeringsfasen.
IPLOS representerer et aktuelt og viktig eksempel på dette. Analysen peker
på at en sentral utilsiktet konsekvens av implementeringen handler om at den
åpner for krenkelser av den enkelte borger. Artikkelen viser hvordan denne
problematikken om praktisering av velferdsstyring uten å krenke den enkelte
borger, preger implementeringen av IPLOS som styringsredskap. Spørsmålet
om velferdsstyring uten krenkelser har sine sosialpolitiske røtter i det som Richard Titmuss i 1968 mente var en av de største utfordringene ved velferdstjenestene, nemlig å skape en infrastruktur som reduserer stigmatiseringen av
den enkelte borger til et minimum (Titmuss 1968: 135). Et minimum av
stigmatisering forutsetter ifølge Titmuss at den grunnleggende holdning til
velferdstjenester er at de ikke betraktes som byrder for samfunnet, men derimot som rettigheter samfunnet gir til individer knyttet til spesifikke grupper.
Slik mente Titmuss man kunne styrke en sosial rettferdighet i samfunnet. I
denne sammenhengen handler stigmatiseringen om mulige krenkelser av
borgeren når denne skal IPLOS-registreres. Generelt kan disse krenkelsene
sies å handle om det som ikke medvirker til å gi det nødvendige (statistiske
grunnlaget for) at de med størst hjelpebehov også får mest hjelp og det som
kan sies å bryte med velferdsetiske standardregler for det offentliges møte med
borgeren. Den tentative analysen av IPLOS skal slik bidra til å demonstrere
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aktualiteten av et klassisk sosialpolitisk spørsmål. Analysen vil både være
empirisk og normativ. Den er normativ fordi Tittmuss-standarden om
minimumsstigmatisering legges til grunn for analysen. Den er empirisk fordi
grunnlaget for analysen ligger i et forskningsutviklingsarbeid utført ved Senter
for omsorgsforskning Vest i Bergen (Andersen 2009), og analysen for øvrig
baserer seg på forskningsbasert kunnskap om helse- og omsorgstjenestene (for
eksempel Christensen 2006, Rønning 2004, Vabø 2007, Vike et al. 2002)
samt på den ennå svært begrensete forskningen om IPLOS (Sikkeland 2008,
Solvang et al. 2008)3 og evaluering av IPLOS (Lillehovde og Skutlaberg 2007,
Lynne 2007, Lynne og Voldsund 2007, Sosial- og helsedirektoratet 2008).
Med det formål å gi innsikt i iverksettingen av IPLOS og den velferdspraksis som utvikles gjennom dette skal jeg anvende et implementeringsteoretisk top-down- så vel som et bottom-up-perspektiv og et syntetiserende
perspektiv (Hill & Hupe 2002). Jeg vil starte med å presentere artikkelens implementeringsteoretiske bakgrunn for en analyse som altså har statistikk som
sitt studieobjekt. Deretter vil jeg ved hjelp av et top-down-perspektiv peke på
hvordan IPLOS hører til en historisk utviklingsprosess for pleie- og omsorgstjenestene og ved hjelp av et bottom-up-perspektiv peke på noen av de første
utfordringene for IPLOS-registreringen i møtet med praksisfeltet (reflektert i
flere velferdsdebatter). Analysen vil deretter basere seg på et syntetiserende
perspektiv for å gi innsikt i IPLOS’ ulike funksjoner på ulike nivåer og på
motsetninger og spenninger mellom nivåene.

En teoretisk ramme for implementering av et statistisk styringsredskap
De første teorier om implementering ble utviklet på 1970-tallet og var en reaksjon på at forholdet mellom en politisk idé og dens politiske praksis ble betraktet som en ”black box”. Implementeringsteoriene fikk slik funksjon som
det som skulle fylle ut ”the missing link”, altså prosessen mellom idé og praksis
(Hill & Hupe 2002: 18). En sentral del av implementeringsteorienes historie
er debatten om top-down/bottom-up-perspektivene. Top-down-perspektivets
grunnleggere, Pressman & Wildavsky (1973), presenterte en forståelse av implementeringen som en prosess som ble iverksatt primært gjennom den politiske idés offisielle dokumenter. Fokus i deres implementeringsforståelse var
derfor på effektive forbindelser mellom organisasjonen som skulle gjennomføre tiltaket og dens underorganisasjoner. Innenfor tilnærminger til statis-
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tikk, som er i fokus her, finnes det to ulike hovedtilnærminger, en realistisk
tilnærming og en institusjonell tilnærming (May 2001). Det er den realistiske
tilnærmingen som i prinsippet harmonerer best med top-down-perspektivet.
Denne tilnærmingen innebærer at IPLOS-statistikken betraktes som objektiv
kunnskap om kommunale helse- og sosialtjenester. IPLOS betraktes som et
nøytralt redskap for å oppnå det som er formålet, dvs. kvalitetsforbedring gjennom mer målrettete tjenester. Innenfor en slik fortolkningsramme vil man ta
IPLOS-systemet for gitt. For eksempel ville man konsentrere en eventuell
forskning om å utforske muligheter for å overvinne hindringene som eksisterer
for at IPLOS-systemet kan fungere gnidningsfritt, jf. også begrepet ”implementation deficit” som Pressman & Wildavsky (1973) utviklet. Tradisjonell
evalueringsforskning vil derfor typisk plassere seg her, fordi formålet med
denne ikke er å stille grunnleggende kritiske spørsmål til fenomenet. Det
handler snarere om å utrede hvordan det gikk med implementeringen, og på
bakgrunn av identifiseringen av noen problemfelter (det kunne for eksempel
her dreie seg om en geografisk skjev fordeling av pleiefaktoren; dvs. bemanning
i forhold til antall brukere) foreslå forbedrende eller utliknende tiltak. Fra den
klassiske organisasjons-sosiologien henter top-down-teoretikere ikke minst inspirasjon fra Max Weber som ser på byråkratiet som en del av moderniteten,
og peker på offentlig administrasjon som et instrument for politikken. Weber
presenterer forskjellige typer av makt-/autoritetsformer og i denne sammenhengen er særlig hans begrep om den legale autoritet av relevans. Denne legale
autoriteten baserer seg på lovverk og byråkratiet utøves deretter gjennom kontraktansatte funksjonærer (Weber 1994: 93). Idealet handler med andre ord
om total lydighet (disiplin) kombinert med maksimal effektivitet og kalkulerbarhet, jf. også igjen Pressman & Vildavsky’s ideer om muligheten for å
gjøre matematiske beregninger av implementeringens effektivitet. Det særegne
fortrinnet som dette top-down-perspektivet representerer – selv om det i
prinsippet harmonerer med et mer problematisk realistisk perspektiv – er at
det kan vise hvordan makten etableres i toppen, og etter fastsettelsen av en
regulering (det vil i dette tilfellet konkret særlig dreie seg om IPLOSveilederen, se nedenfor) videreformidles ned igjennom systemet. Dette skjer
her via Helsedirektoratets anvisninger til de enkelte ansatte i kommunene; det
er disse ansatte som skal registrere data i IPLOS-skjemaet. Den foreløpige om
enn begrensete kunnskapen om denne praksisen tett på brukerne (Andersen
2009, Sikkeland 2008) viser imidlertid at den kan være svært kompleks fordi
den ikke bare enkelt handler om å utøve et lovverk. Den handler også om å
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gjøre noen aktive fortolkninger og vurderinger i den enkelte situasjonen og
om å ha interaksjonen med brukeren som en del av denne avgjørelsesprosessen,
ettersom det også er intensjonen at registreringen skal skje i et samarbeid med
brukeren. Det var nettopp for å rette oppmerksomheten mot et slikt siste men
viktig politisk fortolkningsledd at Michael Lipsky, grunnleggeren av bottomup-perspektivet, utviklet teorien om bakkebyråkratiet (Lipsky 1980). Lipsky
problematiserte forståelsen av offentlig politikk som den som utformes av
styresmakter gjennom lover og dokumenter, og utviklet i stedet teorien om at
politikken reelt blir til i det konkrete møtet mellom velferdsrepresentanten og
borgeren. Slik tilla Lipsky bakkebyråkratene en nøkkelrolle i offentlig politikk,
men pekte også på dilemmaet mellom byråkratiets regler og effektivitetskrav
på den ene siden og hensynet til den individuelle borgeren på den andre siden.
I denne sammenhengen, hvor den nasjonale IPLOS-statistikken er helt
avhengig av den konkrete IPLOS-registreringen i hverdagens omsorgstjenester,
er dette aspektet svært viktig å medtenke. Et slikt aspekt fokuseres også i nyere
velferdsteoretiske analyser av velferdsstatens utøvelse (Mik-Meyer og Willadsen
2007). Det handler om at ovenfra-og-ned-analysene ikke kan gripe alle
aspekter ved nye former for maktutøvelse når moderne styring ikke kun dreier
seg om disiplin i klassisk Weberiansk forstand, men om disiplin som også
inkorporerer selv-styring og selvteknologier (ibid.: 23). I denne sammenhengen kan dette bidra til å sette fokus på at velferdspraksisen knyttet til
IPLOS også handler om å produsere en egen-styrt registreringspraksis (selvteknologier) innenfor rammene av IPLOS systemets generelle føringer. Det
er særlig Michel Foucaults teorier om maktteknologier og selvteknologier som
har gitt inspirasjon til å analysere velferds-statistikk som en moderne styringsform (Hammer 2008). IPLOS kan ut fra en slik forståelse betraktes som en
ny maktteknologi innenfor de kommunale tjenestene; en makt som altså også
fungerer bottom-up og spres horisontalt gjennom en praksis i kommunene.
Statistikk-registreringen og statistikken blir dermed ikke bare nøytrale verktøy,
men maktformer som influerer på pleie- og omsorgstjenestene lokalt og
generelt. Dette perspektivet harmonerer derfor også i høyere grad med den
institusjonelle tilnærmingen til statistikk inspirert av konstruksjonisme (May
2001). Innenfor denne tilnærmingen betraktes IPLOS som et styringsredskap,
altså et maktmiddel som er normativt fundert og som også vil ha normative
betydninger igjennom implementeringsprosessen og den daglige praksis. Noen
implikasjoner av en slik tilnærming vil for eksempel være at ideen om å bruke
statistikk som et styringsverktøy, er uttrykk for ønsket om å la en bestemt type
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kunnskap styre utviklingen og at ”vedlikeholdelsen” av IPLOS inkluderer en
praksis som reproduserer og praktiserer systemet med utgangspunkt i offisielle
retningslinjer om systemet. Den foreløpig begrensede forskningen om IPLOS
synes å plassere seg under denne tilnærmingen (se Sikkeland 2008, og Solvang
et al. 2008).4 Fokus fra et slikt perspektiv er på granskingen av makt, maktprosesser og motsetningsforhold, og på den konkrete praksis som således også
kan inneholde ikke forutsette og uintenderte konsekvenser. Perspektivet åpner
også for å kunne forstå ulike aktørers motstand mot systemet på egne
premisser i stedet for som hindringer for at systemet lykkes.
En viktig grunn til å skille mellom et top-down- og et bottom-up-perspektiv er at de to perspektivene setter ulike temaer på dagsordenen (Offerdal
2005). Den tentative analysen av IPLOS her viser at et top-down-tema knyttet
til IPLOS kan handle om hvilken velferdskontekst som gjorde det mulig å implementere IPLOS i norske kommuner. Jeg skal i det følgende redegjøre for
dette ved å peke på hvordan IPLOS kan forstås i sammenheng med endringer
innenfor omsorgstjenestefeltet generelt og hvordan IPLOS således henger
sammen med andre styringsmidler, jf. også Martin Reins (1983) viktige påpekning av konteksten for en lovimplementering. Deretter skal jeg anvende et
bottom-up-perspektiv til å presentere noen spenninger (i form av velferdsdebatter) som ble utløst da systemet første gang ble tatt i bruk i norske kommuner.

Implementeringskonteksten for IPLOS
Velferdsstatens tjenester har gjennomgått omfattende endringsprosesser de
siste årtier og en rekke forskere har beskrevet utviklingstendenser innenfor de
kommunale tjenestene (for eksempel Christensen 2006, Vabø 2007) og innenfor helsetjenestene (Lian 2007, Vike et al. 2002). Lian peker på en rekke ordninger (for eksempel innsatsstyrt finansiering 1997 og foretaksreformen fra
2002) som har ført til økende grad av medikalisering av helsetjenestene og
markedsorientering i form av et økende fokus på tjenestemottakere som
kunder. Hun dokumenterer for eksempel at det innenfor spesialisthelsetjenesten har ført til utilsiktede konsekvenser som det å favorisere pasienter med
enkle behandlingsbehov fremfor dem med komplekse behov (se Lian 2007:
45). Selv om markedsorienteringen innenfor de kommunale tjenestene har
antatt en mildere form, finnes det også tendenser her som kan peke i samme
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retning: Det gjelder for eksempel økningen av egenandeler for hjemmetjenester (Olsen og Solem 1993), innføringen av fritt brukervalg mellom kommunale og private tjenesteleverandører (valgfrihets-ideen) (Andersen 2008),
konkurranseutsetting av deler av sektorens ansvar (Bogen og Nyen 1998) og
bestiller-utfører modellen som innebærer at tjenesteutmålingen og tildelingen
er utskilt i en egen forvaltningsenhet i stedet for å være del av den operative
tjenesten (Vabø 2001). Forskning har karakterisert disse endringene som senmoderne trekk ved tjenestene (Christensens 2006) eller som en utvikling fra
en velferdsprofesjonell styringsdiskurs til en markeds- og ledelsesinspirert New
Public Management diskurs (Vabø 2007).
Noen momenter som ble satt på dagsordenen av denne utviklingen
handler om dokumentasjon (altså at alt arbeid innenfor sektoren kontinuerlig
skal kunne dokumenteres), kvalitetskontroll, resultat-/mål-orientering, konkurranse, lederskap og bruker-involvering/-innflytelse. Det er imidlertid forskjellige ordninger som kommer i fokus alt etter hvilke ideer det fokuseres på.
For eksempel tjener fritt-brukervalg-ordningen ideen om brukerinvolvering
gjennom å tilby mer valgfrihet mellom kommunale og private tjenester, selv
om praksis ikke nødvendigvis oppfyller dette. For denne sammenhengen er
det av interesse at IPLOS kan fungere som et system som kan antas å bidra til
å realisere ideene om dokumentasjon, kvalitetskontroll og resultat-/målorientering. Som nevnt var det en grunnidé bak utviklingen av IPLOS at styresmaktene skulle ha mer faktisk (dokumentert) kunnskap om tjenestene som
basis for politiske beslutninger. Og det er to viktige formål med IPLOS: At
systemet skal sikre kvalitet i tjenestene, og at tjenestene skal nå frem til de
grupper som har størst behov for tjenestene. Diagnosen, som her kan stilles
om IPLOS ut fra et top-down-perspektiv, er altså at dette velferdsfenomenet
ikke er oppstått tilfeldig, men føyer seg inn i en velferdshistorisk kontekst som
slik sett kan bidra til å forklare at fenomenet oppstår. Eksempelvis er det sannsynlig å anta at den strenge og detaljerte dokumentasjonsdelen, som er innebygget i IPLOS, ville vært vanskelig å gjennomføre om ikke det på 1990-tallet
hadde begynt en utvikling innenfor omsorgstjenestene som nettopp handlet
om å kreve større dokumentasjon av og dermed styring med det utførte
arbeidet i disse tjenestene (jf. for eksempel Christensen 1998). Slik sett ble
dokumentasjonsarbeidet en del av de kommunalt ansattes etablerte praksis og
kan dermed ha banet veien for innføringen også av andre typer dokumentasjons- og registreringsarbeid. Denne utviklingen hang ikke minst sammen
med en økt fokusering på å utarbeide ”vedtak” (en lovhjemlet avtale om
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tildeling av hjelp) som utover å fastlegge omfanget av tildelt hjelp ofte var
kombinert med en detaljangivelse av hvilke konkrete oppgaver som skulle utføres i det enkelte hjemmet, av henholdsvis brukeren selv og av de kommunalt
ansatte. Gjennom denne utviklingen ble det etablert kontraktsforhold mellom
kommuneforvaltningen og borgeren (Christensen 1998: 459ff, 517), hvilket
innebærer en tydeligere (ovenfra-)styring av velferdstjenestene til den enkelte.
Med andre ord har feltet lenge vært innstilt på nye typer styring i form av formalisert (ovenfrastyrt) dokumentasjons- og detaljarbeid. IPLOS kan derfor i
en slik kontekstforståelse ikke betraktes som noe egentlig nytt fenomen i omsorgstjenestefeltet, men snarere som en ordning som bygger på noen av premissene fra tidligere etablerte ordninger og deres styringsformer.
Mens dette top-down-perspektivet altså kan forklare hvilken historisk omsorgstjenestekontekst IPLOS ble implementert inn i, vil det følgende bottomup-tema handle om hvordan IPLOS, da det ble tatt i bruk i praksisfeltet,
igangsatte en rekke velferdsdebatter hvorav noen førte til endringer. Disse debattene er i seg selv et uttrykk for at top-down-perspektivet er utilstrekkelig –
om enn viktig – i forhold til å forstå IPLOS-implementeringen. Debattene
reflekterer ulike syn på hvilken kunnskap IPLOS kan produsere om pleie- og
omsorgstjenestene og om registreringen kan utføres uten krenkelser av individet. Men i stedet for å analysere dette som hindringer for å innføre systemet (en top-down-forståelse), analyseres det her som reaksjoner fra
praksisfeltet presentert ved ulike aktørers stemmer. For å kunne gi innblikk i
dette skal jeg innledningsvis konkretisere innholdet i IPLOS-dataene.

Velferdsdebattene om IPLOS-dataene
Det nye og unike ved IPLOS, sammenliknet med det eksisterende statistikksystemet (KOSTRA) som er basert på summariske data, er at IPLOS
inneholder individbaserte data. Disse gjør det for første gang mulig å kople
statistiske data om enkeltindividets behov for tjenester og karakteristika
(kjønn, alder, uformell hjelp, diagnose osv.) med tildelte tjenester til den
enkelte. Slik er det for eksempel nå mulig å kontrollere om de med størst
behov også får flest tjenester (se Gabrielsen et al. 2008), selv om tallene ikke
kan klarlegge om denne sammenhengen også kunne være sterkere. Når det
gjelder hva slags data som registreres inn i IPLOS-registeret om enkeltindividet, så er dette ordnet gjennom 52 variabler. De første 9 dreier seg om
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person- og boligopplysninger som navn, adresse, sivilstand, husstand osv.
Videre inngår to variabler som skal registrere hvorvidt tjenestemottaker er blitt
vurdert av helsepersonell i løpet av det siste året. Deretter følger 15 (omstridte)
bistandsvariabler, tidligere betegnet som ”funksjonsvariabler”, som via et
samlemål (samletall på basis av delskårene) skal gi data om brukers ressurser
og behov for tjenester. Disse variablene handler om alt fra det å bevege seg
innendørs og utendørs til meget private områder i et menneskes liv som for
eksempel intimhygiene. På hver av disse 15 variablene skal det settes en skår
fra 1-5, der skår 1 står for ”utgjør ingen problem/utfordring”, skår 2 for ”ikke
behov for bistand/assistanse”, skår 3 for ”middels behov for bistand/assistanse”,
skår 4 for ”store behov for bistand/assistanse” og skår 5 står for ”fullt bistands/assistansebehov”. Diagnose(r) (også en omstridt variabel), registrering av skår
for syn og hørsel, opplysninger om kommunale tjenester og om ikke-kommunale døgntilbud, vedtak om tvang og til slutt opplysninger om en eventuell
individuell plan (en rettighet for personer med langvarige og sammensatte tjenester) inngår også i IPLOS-registreringen. Når det gjelder de 15 bistandsvariablene har det i sommeren 2009 kommet en ny IPLOS-veileder
(Helsedirektoratet 2009)5 som har åpnet opp for at personellet, de som registrerer, kan bruke en skår 9: ”ikke relevant” på variabler som ikke er relevant
for å vurdere personens ressurser og bistandsbehov.
Et sentralt moment ved den relativt korte historikken om IPLOS er at
det, kort etter at registeret var innført, møtte til dels sterk motstand fra ulike
brukerorganisasjoner, fra fagorganisasjoner og også fra forskere innenfor omsorgstjenestefeltet. Den mest uttalte og kjente motstanden kom via dokumentarfilmen ”Jakten på Sylvia ” fra 2006 der regissør og produsent Aksel Storstein
og hans funksjonshemmede søster Mari gjorde et forsøk på å stanse daværende
statsråd Sylvia Brustad i å videreføre IPLOS-registeret. De ønsket å stanse
IPLOS fordi de anså registeret for å være krenkende og fremme et uetisk
menneskesyn.6 Særlig fremhever filmen det forhold at de kommunale saksbehandlere, på skalaen fra 1–5, skulle vurdere om brukeren ”spiser mat på en
kulturelt akseptabel måte”, ”har intimhygiene ved menstruasjon”, ”tørker seg
nedentil og vasker hender”, samt ”kler seg sosialt akseptabelt”. Dokumentar filmen presenterer dette som en tvangsregistrering av avvik. I den senere
revideringen av IPLOS-veilederen ble denne kritikken imøtekommet og formuleringene ble endret; for eksempel beskrives den første om mat nå som:
”Har behov for bistand/assistanse til å innta servert mat og å drikke” (Helsedirektoratet 2009: 28).
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Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet for Funksjonshemmedes Organisasjoner, Norsk Pensjonist Forbund og Fagforbundet
var fagorganisasjoner som alle var kritiske til innføringen av IPLOS-registeret.
I en høringsuttalelse til Helsedirektoratet av 17. desember 2008 slo disse organisasjonene seg sammen om å foreslå endringer i IPLOS-veilederen som
brukes av ansatte som registrerer, og brosjyren som deles ut til brukerne. I
høringsuttalelsen legges det vekt på personvern, reservasjonsrett i forhold til
innsending av diagnoseopplysninger til det nasjonale IPLOS-registeret og ikke
minst hovedkravet: Å endre individfokus og funksjonsfokus til den enkeltes
behov for bistand og assistanse. Det var dette hovedkravet som medvirket til
å endre betegnelsen ”funksjonsvariabler” til ”bistandsvariabler”, altså et endret
fokus fra registrering av det som kunne oppfattes som krenkende avviksregistreringer fra såkalte normaltilstander og til vurdering av bistandsbehov, jf. eksemplifiseringen ovenfor om matvariabelen. Fagorganisasjonene fikk slik en
medvirkende rolle i forhold til å få endret det de oppfattet som krenkende
formuleringer og i forhold til at den registrerte brukeren nå har rett til å
reservere seg mot at registreringen inneholder diagnoseopplysninger om vedkommende.
En annen offentlig debatt foregikk i akademia mellom etablerte velferdsforskere (altså observatører) fra feltet. Denne debatten ble utløst av en kronikk
i Klassekampen 19. desember 2006 hvor professor Rolf Rønning (2006)
hovedsakelig kritiserte IPLOS for å gi seg ut for å være et objektivt registreringssystem, mens han mente at praksis snarere handlet om subjektive
vurderinger som gjøres av de ansatte som skal gradere funksjonsnivåene m.m.
Slik sett mente ikke Rønning at IPLOS faktisk løste subjektivitetsproblemet
som var et sentralt argument for å innføre hele systemet. Rønning anførte for
øvrig også at ”subjektiviteten” kunne brukes til å manipulere med tallene for
å få flest mulig ressurser tildelt, siden IPLOS også er et ressursfordelingssystem.
Intensiteten på debatten fremgår av måten Rønning avslutter kronikken på:
Svært mange av dem som er satt til å foreta registreringsarbeidet i felten, ser hvor
meningsløst dette er … Min bønn er derfor at en dropper den tvangsmessige
bruken av IPLOS. Blindebukk forkledd som presisjonsstyring gir dårlige styringsmuligheter, og bør ikke være offisiell politikk. (Rønning 2006)

Når debatten heretter utviklet seg videre i akademia var det ikke minst også
fordi magasinet Aldring og eldre inviterte flere velferdsforskere med ulike syns-
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punkter til å delta. I denne debatten var det en klar og sterk uenighet mellom
på den ene siden Rolf Rønning og forsker Lars Grue, og på den andre siden
professor Tor Inge Romøren. Romøren hadde så langt tilbake som i 1997
skrevet en kronikk i Aftenposten (Romøren 1997) hvor han fremførte at
kjernespørsmålene i eldreomsorgen ikke var tjent med å overlates til en ”kunnskapsløs ideologisk debatt”, men hadde bruk for dokumentasjon i form av offentlig statistikk av en karakter som ville gjøre den anvendelig for
styringsformål. Kronikken ble bl.a. skrevet på bakgrunn av erfaringer fra et
komparativt internasjonalt prosjekt om sykehjemsdrift som avslørte at Norge
anvendte statistikk som i en internasjonal målestokk, hadde et for lavt presisjonsnivå. På bakgrunn av dette ble Romøren invitert til å delta i et utvalgsarbeid hjemlet i St.meld. 50 (1996–97): Handlingsplan for eldreomsorgen7
med det formål å utvikle et offentlig statistikksystem. Utvalget la frem et forslag om det som altså fikk navnet IPLOS i 1999. Forslaget innebar bl.a. at et
tidligere også omstridt statistikksystem, Gerix8, skulle avvikles. Den 8 år senere
debatten i Aldring og eldre mellom Romøren (2007a) og Grue (2007) samt
Romøren (2007b) og Rønning (2007) avslørte at uenigheten om IPLOS
kunne anta en prinsipiell karakter i form av ulike vitenskapssyn. Det er likevel
ingen av debattantene som kan posisjoneres ut fra deres syn i debatten, og det
kan heller ikke sies å være en entydig sammenheng mellom vitenskapssyn og
syn på IPLOS. Men forenklet sett trer det på den ene siden frem et objektivistisk/positivistisk syn som forsvarer IPLOS. Dette synet impliserer at det er
mulig å produsere objektive fakta om eldreomsorgen (jf. den realistiske
tilnærmingen til statistikk), og at dette derfor utgjør det best mulige grunnlaget for å ta velferdspolitiske beslutninger i forhold til eldreomsorgen. På den
andre siden trer det frem et subjektivistisk syn som avviser en slik mulighet.
Ut fra et slikt syn anses det ikke for mulig å gjøre sammenliknbare gradsvurderinger av bistandsbehov og anvende samlemål (av funskjonsvariablene/
bistandsvariablene) som et uttrykk for en persons totale funksjonsnivå (jf. den
konstruksjonistiske tilnærmingen til statistikk). Dermed anses statistikkgrunnlaget heller ikke for å være noe godt grunnlag for velferdspolitiske beslutninger.
Debatten dreier seg altså om hvorvidt det er mulig å produsere en kunnskap
som er tilstrekkelig troverdig og ikke-krenkende til å basere velferdspolitiske
beslutninger på.
Konsekvensen av debattene er at statistikk-systemet i dag i stor grad utgjør
en kompromissløsning med nye utfordringer. På den ene siden står IPLOS i
fare for å bli mangelfull, for eksempel på grunn av brukernes mulighet for å
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reservere seg mot diagnoseopplysninger, og på grunn av saksbehandlernes
mulighet for å unngå skåring når dette ikke anses for å være relevant for
vurderingen av brukers bistandsbehov. Dette betyr at statistikken kan risikere
å mangle viktige opplysninger om enkeltindividet. På den andre siden har
heller ikke kritikerne av IPLOS kommet til et ønsket resultat. Registreringen
krever ingen samtykke fra brukerne, hvilket betyr at ingen kan reservere seg
mot denne registreringen. Selv om språkbruken er endret fra ”funksjons”variabler til ”bistands”variabler finner det fortsatt sted en skåring av en lang
rekke utfordringer i hverdagen. Og når det gjelder diagnoser, som er en opplysning som innhentes fra behandlende lege og sendes til helse- og sosialtjenesten, er dette en registrering som bruker riktignok kan reservere seg mot,
men dette krever en ”aktiv handling”, jf. IPLOS-veilederen (Helsedirektoratet
2009: 35).
Jeg skal heretter presentere en tentativ syntetiserende analyse av IPLOSsystemet med den hensikt mer klart å avdekke systemets potensielt motstridende krav. Disse motstridende kravene blir synlige når IPLOS’ ulike
funksjoner på ulike nivåer sammenholdes.

Mot enn syntetiserende implementeringsanalyse av IPLOS
IPLOS kan sies å ha funksjoner på tre ulike nivåer. På et nasjonalt nivå utgjør
IPLOS statistikk og styringsdata. Målet betraktes som å bidra til: ”systematisert
kunnskap og statistikk”, ”kvalitetsutvikling av tjenesten” og ”god ressursutnyttelse, samt likeverdige og virkningsfulle tjenester” (Helsedirektoratet 2009: 8);
og det samme gjelder på et kommunalt og interkommunalt nivå. Av IPLOSforskriftet (§1-3) fremgår de to formål som IPLOS-registeret har: det skal ”1.
gi grunnlag for overvåking, kvalitetssikring, planlegging, utvikling og overordnet styring av sosial- og helsetjenesten og sosial og helseforvaltningen, 2. gi
grunnlag for forskning.” Det siste kan omfatte så vel nasjonal, regional som
lokal pleie- og omsorgsstatistikk. Etter implementeringen av IPLOS inn i kommunenes lokale styringssystemer har det på dette mesonivået funksjon som et
dokumentasjons- og rapporteringssystem overfor Helsedirektoratet. Med andre
ord går det både en forpliktelse oppover i forhold til Helsedirektoratet og en
mulighet nedover i forhold til kommunens egenstyring og -evaluering.
Av IPLOS-forskriftet fremgår det at styringen på bakgrunn av statistikken
skal foregå på et aggregert nivå, dvs. at all informasjon skal være personav-
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identifisert. Mens det er utviklet et krypteringssystem for dette fra kommunalt
til nasjonalt nivå (før innsendelse til Statistisk Sentralbyrå), kan dette med
andre ord by på flere utfordringer – i form av krenkelser av enkeltpersoner –
på meget lokale nivåer. Her finnes nemlig adgangen til personidentifiserbare
opplysninger. I veilederen understrekes således også viktigheten av at statistikk
og styringsdata på dette kommunale nivået kun skal brukes i aggregert form,
av hensyn til å sikre personvernet for den enkelte brukeren (IPLOS-veileder
03/09: 9).
Top-down-implementeringen i forhold til kommunene har vært gjennomført ikke minst via utnevnelsen av kommunale IPLOS-ansvarlige: 1–2
kontaktpersoner per kommune. Typisk består disse av avdelingsledere i de
kommunale pleie- og omsorgstjenestene, saksbehandlere på bestillerkontoret
(hvor kommunen har en bestiller-utfører modell), IT-konsulenter eller pleieog omsorgssjefer særlig i små kommuner (Andersen 2009: 4). De IPLOS-ansvarlige læres opp i IPLOS gjennom kurser9 arrangert av Helsedirektoratet,
og det er heretter deres plikt å føre opplæringen videre nedover i systemet og
holde de ansatte orientert om oppdateringer via Helsedirektoratets hjemme sider om IPLOS. De IPLOS-ansvarlige – med deres forskjellige måter å fortolke og forholde seg til IPLOS på – spiller således en nøkkelrolle i forhold til
den konkrete måten som den enkelte kommunen (med sin spesifikke organisering) fører IPLOS-registreringen inn i en daglig praksis på. Denne
praksis handler dels om at IPLOS bygges inn i den elektroniske journalen for
den enkelte brukeren og dermed altså blir en del av informasjonsgrunnlaget
for denne. Dels handler den om at IPLOS også blir en del av interaksjonen
mellom bruker og de ansatte som er involvert i IPLOS-registrering eller registreringsendringer (der som minimum skal finne sted hver gang det skrives
et nytt vedtak på tjenestetildelingen). Her er vi altså på det tredje og laveste
nivået for IPLOS-systemet, bakkebyråkratinivået, hvor IPLOS har funksjon
som et delmoment ved vurderingen og utføringen av tjenestene i en hverdag.
Dette er et avgjørende nivå i den forstand at graden av grundighet med registreringen og fortolkningen særlig av bistandsvariablene og deres skår, skjer
på dette praksisnivået og slik legger grunnlaget for hva statistikken kommer
til å vise på et nasjonalt nivå. Det er også fordypningen i denne bottom-uppraksis – hvor selvteknologiene knyttet til selve registreringsarbeidet virker –
som kan avsløre at IPLOS-systemet inneholder motstridende krav mellom
overordnete styringsføringer og en lokal praksis. For eksempel kommer dette
til uttrykk gjennom en av de kritikkpunkter som er nevnt i rapporten til Helse-
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direktoratets arbeidsgruppe (Sosial og helsedirektoratet 2008). Kritikkpunktet
ble fremført av Norsk Pensjonistforbund og handlet om bruken av personidentifiserbare opplysninger til administrasjon, ikke minst til primærplanlegging av tjenesteytelser (Sosial- og helsedirektoratet 2008: 28), mens forskriftets
formålsparagrafer ikke gir adgang til å bruke IPLOS-registreringen til annet
enn statistikk. Det prinsipielt motsetningsfulle som trer frem på denne måten,
er at IPLOS, ved å bli en del av den elektroniske journalen, lett også brukes
direkte til primærplanlegging. Men dette må ikke finne sted på grunn av
personvernskravet. Resultatet kan sies å være motsetningsfullt i seg selv: Av
IPLOS-veilederen fremgår således på den ene siden at ”I kommunene er
IPLOS en del av den relevante og nødvendige dokumentasjon for saksbehandling og utøvelse av tjenestene.” På den andre siden sies det: ”I mange tilfeller
er det nødvendig å innhente ytterligere informasjon for å imøtekomme
søker/tjenestemottakers bistandsbehov” (Helsedirektoratet 2009: 8-9). Med
andre ord: I noen tilfeller vil det ikke være nødvendig med flere opplysninger,
og da blir IPLOS-registreringene altså grunnlag for å vurdere behovet for hjelp
hos en bruker. Problemet, som oppstår her, er altså at det blir vanskelig å forene
kravet om at IPLOS skal fungere som et nasjonalt statistikkregister med kravet
om at det vanligvis ikke må brukes direkte som et styringsmiddel på et meget
lokalt og eventuelt individuelt nivå. Nasjonal styringsmakt basert på statistikk
er altså ikke nødvendigvis forenelig med meget lokal styringsmakt. I et kommunalt evalueringsprosjekt (Lillehovde og Skutlaberg 2007) gjør Lillehovde
og Skutlaberg bl.a. en opptegnelse over hvilke typer av tjenester som imøtekommer de ulike typer av funksjons- (nå bistandsvariabler). De viser at det
finnes ”hull” når det gjelder å ta daglige beslutninger, bevege seg utendørs, i
forhold til nedsatt syn, hørsel, hukommelse og kommunikasjon og styring av
egen adferd (ibid.: 66–68). Med andre ord inngår det variabler i vurderingen
av brukers behov som de kommunale tjenestene ikke har noe tilbud for, men
som i stor grad må ivaretas av familie eller evt. frivillige organisasjoner. Også
dette forholdet avdekker et motsetningsforhold mellom funksjoner top-down
og bottom-up: På den ene siden skal statistikk-systemet avdekke hjelpebehov
hos hver enkelt uten å utelate noe (fordi dette skal brukes til den nasjonale registreringen), og på den andre siden bidrar denne registreringen altså samtidig
til at det medtas forhold i vurderingen som de kommunale tjenestene ikke
kan dekke. Slik kan behovsbedømmelsen her fremstå som tilstrebet reell mens
behovstildelingen i praksis kan bli krenkende fordi det avdekkete behovet ikke
møtes, eller bare delvis møtes.
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Det nevnte motsetningsforholdet henger sammen med ambisjonen om
en registrering på nasjonalt nivå som også møter internasjonale registreringsmåter. Således har helsedirektoratet valgt å bygge IPLOS på WHOs klassifikasjonssystem ICF: International Classification of Functioning, Disability and
Health (Sandven og Vabo 2007: 189–197). ICF ble utviklet av WHO med
tanke på å etablere et ”felles språk” egnet til individrettet arbeid så vel som
internasjonalt arbeid, altså for eksempel internasjonale komparasjonsmuligheter. Det kan her også nevnes at IPLOS, for det som ligger ut over innholdsstandarden, har lagt seg tett opp til standarden i RAI systemet: Resident
Assessment Instrument, et instrument som skal påse at mottakere av pleie- og
omsorgstjenester får en fullstendig vurdering av sine behov. RAI ble initiert
av en amerikansk føderal kommisjon, og Helsedirektoratet har lagt opp til at
de kommuner som ønsker å anvende RAI, som er langt mer omfattende enn
IPLOS, ikke har bruk for ytterligere registrering. Det er altså gjort en rekke
anstrengelser for å knytte IPLOS til et felles internasjonalt språk på dette feltet.
På bakkebyråkrati-nivået nederst betraktes IPLOS-veilederen som et sentralt
virkemiddel i forhold til å utvikle et felles språk for personalet som utøver registreringen, ettersom veilederen gir detaljerte retningslinjer for alle registreringer. Evalueringer så langt viser imidlertid at det er utfordringer knyttet
til dette felles språket. En viktig grunn til dette handler som nevnt, om at
makten på et nasjonalt nivå ikke enkelt kan forflyttes top-down i systemet,
men gjennomgår en bakkebyråkratisk fortolkningspraksis som bidrar til å
skape selvteknologier. Det følgende eksempelet kan styrke antakelsen om at
slike selvteknologier er virksomme. Lillehovda og Skutlaberg (2007) viser til
en systematisk forskjell i den registreringen som ble gjort av kommunalt ansatte i tjenestene, og den som (uavhengig av den første registreringen) ble gjennomført av en prosjektmedarbeider. Prosjekt-registreringen lå i alle casene
høyere enn tjeneste-registreringen, varierende fra en forskjell på 0,7 til 1,1; i
praksis kan dette altså ved den største forskjellen handle om forskjellen mellom
å registrere ”middels behov for bistand” (skåre 3) og ”store behov for bistand”
(skåre 4) (Lillehovda og Skutlaberg 2007). Selvteknologien ser slik ut til her
å virke (negativt) inn på behovsvurderingen, og det ovenfor nevnte ”felles
språk” kan i slik henseende være en mulig innflytelsesfaktor. Det generelle i
dette handler imidlertid om muligheten for så vel overrapportering som underrapportering, fordi fortolkningen av spørsmålene og vurderingen av behovsgraden i praksis er ulik og dermed kan påvirke statistikken i den ene eller andre
retningen (ibid.: 63). Også andre peker på muligheten for å fortolke forskjellig
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og legge ulike betingelser til grunn for skåringen (Sikkeland 2008, Andersen
2009).
Et annet aspekt knyttet til denne differensieringen i registrering, og pekt
på av flere, handler om at IPLOS menes å være best tilpasset brukergrupper
med fysiske funksjonshemninger og i mindre grad for eksempel personer med
kognitive funksjonsnedsettelser eller demens (Lillehovda og Skutlaberg 2007)
eller personer med psykiatriske problemer (Andersen 2009, Lynne 2007). Før
funksjonsvariablene ble revidert til bistandsvariabler har det også vært pekt på
at registreringen tar utgangspunkt i en normalstandardtekning om et såkalt
”IPLOS-menneske” (Sikkeland 2008: 76). Lillehovda og Skutlaberg (2007)
viser for eksempel at variabelen ”hukommelse” skal registrere både hukommelse og orientering. Dette er imidlertid to forskjellige forhold hos en dement
person og trenger ikke henge sammen: For eksempel går det an å finne frem
til et sted, men så uten å huske hva det var man skulle der. Slik mener de at
en dement person kan risikere å få skåre 1 (ingen problemer) fordi vedkommende kan orientere seg, selv om vedkommende er dement og har klar hukommelsessvikt (Lillehovda og Skutlaberg 2007: 76/77). Som mulig vei ut av
dette er foreslått tilleggs-kartlegging når det vurderes at IPLOS-kartleggingen
ikke synliggjør hjelpebehovet og slik virker krenkende.
Endelig skal jeg nevne en siste type mulig krenkelse som også fremkommer
ved å sammenholde en overordnet styrings-idé: Brukermedvirkning (lovfestet
både i Sosialtjenesteloven §8-4 og i pasientrettighetsloven kap. 3) med
muligheten for brudd på brukermedvirkningsprinsippet i en bakkepraksis.
IPLOS-veilederen har et eget punkt om ”brukermedvirkning”, og det understrekes her at registreringen skal skje i en dialog med søker/tjenestemottaker,
og at denne gjennom dialogen skal oppleve ”trygghet, forståelse og likeverd”
(Helsedirektoratet 2009: 10). Et helt sentralt moment i dette handler om at
brukeren får informasjon om IPLOS-registreringen. At denne informasjonsplikten imidlertid ikke nødvendigvis alltid overholdes har flere pekt på
(Andersen 2009, Lynne og Voldsund 2007). Andersen viser eksempelvis til
en psykiatrisk sykepleier som opplever registreringen som et merarbeid, uten
tilstrekkelig nytteverdi for henne fordi registreringen ikke er tilpasset brukere
med psykiatriske karakteristika. Hun har derfor valgt å gjøre registreringen
etter besøket og uavhengig av bruker. Andersen viser også til at Norsk Pensjonistforbund har fått inn meldinger om manglende registreringsinformasjon
fra sine medlemmer. Og Lynne og Voldsund viser til ansatte som unngår registrering fordi de ikke ønsker å belaste de eldre med for mye informasjon.
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Uavhengig av omfanget av dette bruddet på informasjonsplikt, som disse
undersøkelsene ikke kan angi, viser eksemplene at det potensielt finnes et
sårbart maktteknologisk ledd mellom det nasjonale kravet om registrering og
brukers rett til informasjon om registrering. Når det gjelder dialogen som den
registrerende skal skape med brukeren, jf. ovenfor, så innebærer ikke denne
nødvendigvis at ansatt og bruker er enige; og dette tar IPLOS-veilederen høyde
for. Det kreves derfor at saksbehandler og søker/tjenestemottaker blir enige
om hvilke bistandsopplysninger som er relevante i forhold til vurderingen av
hjelpebehovet og tildelingen av tjenester. Det opereres her med to mulige
uenighetsutfall: den mellom saksbehandler og søker, og den mellom forskjellige saksbehandlere som altså også i noen tilfeller er tjenesteytere. Jf. sosialtjenesteloven (§8.4) og pasientrettighetsloven (§3.1) er det imidlertid den faglige
vurderingen som skal vektlegges om søker er uenig, selv om uenigheten skal
registreres. Om forskjellige saksbehandlere er uenige skal de likevel nå frem
til bare en felles registrering. IPLOS krever med andre ord en høy grad av
standardisert og felles forståelse blant de ansatte som deltar i registreringen,
og IPLOS fastholder også at det er den profesjonelle kunnskapen som skal
være utslagsgivende. Sett fra et brukerperspektiv inviteres brukeren altså på
den ene siden til å gjøre sin innflytelse gjeldende og inngå i en dialog med de
kommunale tjenesters representant. På den andre siden har dialogen og innflytelsesretten et forutdefinert utfall som hever den profesjonelle kunnskapen
over brukerens kunnskap om sin avhengighetssituasjon. Både informasjonsplikt-kravet og kravet om en dialog er sentrale og viktige eksempler på at
brukermedvirkningsperspektivet er innbakt i IPLOS-registreringen. Spørsmålet er imidlertid om det i praksis er mulig å forene prinsippet om tvungen
registrering med prinsippet om brukermedvirkning, når denne inkluderer
retten til informasjon, dialog, og dessuten – som nevnt tidligere – personvern
og reservasjonsrettigheter i forhold til diagnoseregistrering.

Konklusjon
IPLOS-systemet ble planlagt som et styringssystem det var mulig å implementere top-down i norske kommuner. Den tentative analysen i denne artikkelen peker på at en slik antakelse ikke er holdbar og at analysen av IPLOS
også må inkludere så vel et bottom-up som et syntetiserende perspektiv for å
ta hensyn til kompleksiteten ved implementeringen.
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Den syntetiserende analyse i artikkelen antyder at det finnes et grunnleggende motsetningsforhold knyttet til implementeringen av IPLOS som
velferdsstatistikk. På den ene siden eksisterer et nasjonalt og kollektivt
samfunnsmessig styringsbehov som kan baseres på standardiserte data og
brukes til å skape rettferdighet – et viktig velferdsprinsipp – kommuner imellom og brukere imellom. På den andre siden er systemet grunnleggende
avhengig av praksisfeltets møte med den enkelte borger og dennes velferdstjenestebehov; og analysen peker på at det finnes en risiko for i dette møtet å
bryte med et (klassisk) velferdsprinsipp som handler om å unngå stigmatisering, her i form av krenkelser av enkeltindividet. Eksempelvis kan krenkelser forekomme om registreringer brukes i ikke-aggregert form, om det
registreres behov som ikke kan imøtekommes med kommunale tjenester, om
det skjer under- eller overrapportering av behovsgraden, om registreringen
forfordeler bestemte brukergrupper, om dialogen med bruker brytes ved å la
den profesjonelle kunnskapen få registreringsmakten og om intensjonen om
brukermedvirkning skal forenes med en tvungen registrering. Analysen
antyder at en del av disse utfordringene har en midlertidig karakter og således
vil kunne møtes når selvteknologiene har fått mer etablerte former; for eksempel kan en imøtekommelse skje gjennom tilleggsregistreringer for særlig
svake grupper. De største utfordringene ligger imidlertid i de permanente
trekkene ved systemet, og handler mer grunnleggende om det vanskelige i å
forene det nasjonale behovet for (standardisert og fullt dekkende) velferdsstatistikk med intensjonen om samtidig under hele prosessen å møte den
enkelte borger som en velferdsborger. Å unngå krenkelser i dette møtet øker
risikoen for at registreringsarbeidet ikke lever opp til den presisjon og standardlikhet som de nasjonale styringsbehovene forutsetter. Velferdstjenestene har
med andre ord fått det klassiske sosialpolitiske stigmatiseringsspørsmålet på
dagsordenen igjen gjennom en ny stor utfordring knyttet til praktiseringen av
IPLOS.

Noter
1. Takk til redaktør Lars Klemsdal og tidsskriftets to anonyme konsulenter for nyttige kommentarer til artikkelen.
2. IPLOS er hjemlet i helseregisterloven fra 2001 og i en egen IPLOS-forskrift fra 2006
vedrørende status som et pseudonymt register. Helsedirektoratet eier og har ansvar for registeret, mens Skatteetaten er tiltrodd pseudonymforvalter. Kommunene er pålagt å inn-
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rapportere IPLOS-data en gang i året til Statistisk Sentralbyrå som utarbeider statistikken.
3. Mens Sikkelands arbeid er en masteroppgave i helsefagvitenskap fra Universitetet i Oslo,
er arbeidet til Solvang et al. et prosjekt ved Høgskolen i Oslo som det antakelig ikke er
publisert fra ennå.
4. Mens Sikkelands arbeid fokuserer på implikasjoner av det hun kaller en økonomisk effektiv
diskurs som karakteriserer språket i IPLOS-guiden (den første versjonen) fokuserer Solvang
et al. på den maktfulle interessekonflikten mellom de nasjonale styresmakter, profesjonelle
ansatte med registreringsplikter og funksjonshemmete og deres organisasjoner.
5. IPLOS veilederen fra 2009 er den tredje, jf. Helsedirektoratet 2005, 2007 og 2009.
6. Se f.eks.: http://www.alldifferent-allequal.no/?sid=64
7. IPLOS presenteres senere i St.meld. 25, 2005–2006.
8. Dette var opprinnelig utviklet av en rådmann i Trøndelag og brukt av Sosial- og helsedepartementet siden 1990. Utvalget, som utviklet IPLOS, foreslo i 1999 at dette ble avviklet fordi det var for komplisert og dataene var usikre. Systemet nådde å bli utprøvd i 60
norske kommuner.
9. På sikt er det planen til Helsedirektoratet at denne opplæringen skal føres inn i de helseog sosialfaglige utdanningene.
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Summary
When welfare services meet new welfare governance: on the implementation
of IPLOS
In 2006 a new national health and care register was implemented in Norwegian municipalities in order to base future welfare political decisions about
welfare services for older and disabled people on documented statistical knowledge. The system is called IPLOS: Individual based health and care statistics
(Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk). It is constructed as a pseudonymous register that covers information primarily about individual’s need of assistance and their health- and care services allocated. The article presents
IPLOS as a current attempt to control welfare services and applies different
implementation theories to highlight central aspects of IPLOS between idea
and praxis. While a top-down perspective highlights the welfare service context
IPLOS is part of, a bottom-up perspective shows different interpretations of
and resistance against IPLOS among users, organisations and researchers. The
article suggests a synthesis perspective on implementation in order to grasp
the profound tension that IPLOS reflects between a national requirement of
standard information about welfare services on one hand and the field of praxis
and its encounter with each citizen’s welfare needs on the other. The article
represents a contribution to the discussion of the complexity of new welfare
governance.
Keywords: Implementation, governance, welfare policy, welfare policy practice, welfare statistics

