
Verdighet er et viktig begrep i omsorgsutøvelsen.

Vi hører det stadig, mennesker ønsker et verdig liv,

og en verdig død. Vi blir opplært til at menneskers

stolthet, dignitet og integritet skal ivaretas. Jeg vil

påstå at det er gjennom hvordan en ivaretar den

enkeltes verdighet at respekten for menneskeverdet

kan måles.

Forleden dag var jeg på sosialkontoret sammen

med en person som skulle søke om å få dekket en

tannlegeregning og trenger noe hjelp til å fylle ut

skjema osv. Vi kan kalle henne Kari. Det er en

viktig sak å oppsøke et offentlig kontor og Kari

hadde tatt finkåpen på. Vi kommer inn i et stort

åpent rom der fem–seks personer sitter på slitte

sofaer eller plaststoler og ser ut til å vente. Kanskje

de er i samme ærend som oss? Kanskje de også

skal søke om penger til noe som de opplever som

viktig? Gulgrønne vegger uten bilder eller annen

pynt ser anklagende ned på oss. Hva har dere her å

gjøre? Stativene med søknadskjema og annet

informasjonsmateriell glimter med sitt fravær.

Kanskje vi må spørre etter det? Uansett hadde det

ikke vært noen bord som det er naturlig å sitte og

skrive ved. Damen bak glasset i luken ser på oss og

vi spør etter saksbehandleren. Damen spør hva det

gjelder og Kari sier det. Kari må si det høyt for at

damen skal høre det gjennom glassruten. Hun ber

oss vente og sier at Kari vil bli ropt opp. Jeg undrer

meg; skulle det være nødvendig å si høyt hva saken

gjelder, kan de rope opp navnet hennes? Hva med

taushetsplikten?

Damen i luken roper navnet til Kari og vi blir

vist inn på et kontor. Saksbehandler kommer. Hun

tar ikke Kari i hånden, hun presenterer seg heller

ikke, men sier bare at vi kan sette oss ned før hun

begynner utspørringen. Jeg skal spare dere for

detaljene i den påfølgende situasjonen, men

avslutningen taler for seg. Saksbehandleren sier at

dette nok vil ta en times tid og ber oss ta en tur på

kjøpesenteret så lenge. Vente på kjøpesenteret uten

penger!

Det er ikke verdig å ta i mot og behandle

mennesker på en slik måte. Kunne ikke venterom

og kontor vært mer innbydende, kunne ikke

skjema og informasjon vært lettere tilgjengelig,

bord og sitte å skrive ved og kunne ikke saksbe-

handleren hatt vanlig folkeskikk? Enkeltpersoner

i helse og sosialetaten kan nok få en og annen til å

føle seg liten. Men å sette manglende respekt for

verdighet i system er en skam.
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