
Engasjert for mennesket
Strategi 2022-2026

Diakonhjemmet Omsorg sitt oppdrag
er å utvikle og gi stabil, nyskapende og 
bærekraftig omsorg til mennesker i
sårbare situasjoner, med vekt på behov
knyttet til aldring og oppvekst, og med 
utgangspunkt i brukerens behov
uavhengig av tro, legning og etnisitet. 

Det innebærer følgende
tjenesteområder:

• Oppvekst, inkludert barnehager og 
barnevern

• Samtaletjenester

• Eldreomsorg, inkludert
langtidshjem, omsorgsboliger og 
hjemmetjenester



Vi gir personsentrert omsorg med høy kvalitet  
• Vi er en foregangsaktør for helhetlige og brukerstyrte tjenester – i tett samarbeid med 

alle virksomheter i Det norske Diakonhjem

• Vi legger vekt på forebyggende tiltak og å mobilisere den enkeltes ressurser i nært 
samarbeid med familie og omsorgspersoner

• Vi arbeider forskningsbasert og systematisk med å kontinuerlig forbedre våre tjenester

Vår nyskaping drives av samfunnets behov 
• Vi bidrar til å utvikle framtidens bærekraftige omsorg med hovedvekt på barn, unge og 

eldre

• Vi utvikler innovative løsninger og differensierte tilbud i samarbeid med våre brukere og 
oppdragsgivere   

• Nyskaping forutsetter sterk drift og vekst, og vi prioriterer vekst i tilknytning til VID 
vitenskapelige høyskole sine fagmiljøer og lokasjoner

Vi vektlegger mangfold og faglig utvikling for våre ansatte
• Vi arbeider systematisk med å tiltrekke oss, utvikle og beholde kompetente 

medarbeidere

• Vi samarbeider tett med VID vitenskapelige høyskole, Sykehusapoteket og 
Diakonhjemmet sykehus, og har delte stillinger og utveksling av ansatte

• Vi har en verdibasert og inkluderende organisasjonskultur

• Våre ledere er synlige og tydelige rollemodeller
Mål for 
strategiperioden 



Visjon, motto og verdier

Vår visjon: Nyskaper i tjeneste for vår neste.

Vår nyskapning handler om å skape et varmere samfunn og å bruke ressursene godt. Det innebærer å løfte frem og lytte til stemmer som sjelden blir hørt. Omsorg er å våge å være 
nær, bry seg, og hjelpe den andre til å bære sitt liv.

Vårt motto: Engasjert for mennesket. Alle mennesker, inkludert barn, brukere, pårørende og ansatte, skal bli møtt med at de er unike, verdifulle og likeverdige.

Våre verdier

• Tjeneste betyr at vi er til for andre og skal strekke oss for å hjelpe enkeltmennesker og samfunnet.

• Kvalitet innebærer at vi har et åpent sinn for alt som kan bidra til å utvikle våre tjenester og vårt arbeid.

• Respekt vises ved at vi møter mennesker med en anerkjennende holdning. Vi tar den andres opplevelser på alvor og møter dem med samme aktelse som vi selv ønsker å bli 
møtt med. 

• Rettferdighet tar utgangspunkt i at alle mennesker er like mye verdt og medfører en kontinuerlig refleksjon rundt hva dette innebærer for prioriteringer og bruk av ressurser.



Vår ambisjon i 
strategiperioden

•Å bli en nasjonal pådriver for helhetlige og brukerstyrte tjenester, som tar hensyn til hvordan mennesker 
opplever sin situasjon og verden rundt seg

•Å anvende ny forskning raskt i behandling- og omsorg
•Å bli en utprøvningsarena for ny velferdsteknologi
•Å bli en sterk og bærekraftig organisasjon
• Å være en tydelig aktør som tilrettelegger for tros- og livssynsutøvelse
•Å utvikle kultur-, medarbeider- og lederutviklingsprogram

Felles:

•Å bli godkjent som universitetsbarnehager
• Å bli ledende på å tilby forebyggende, kompenserende og strukturerende tjenester og - tiltak innen 

området barnevern 
•Å legge til rette for mer differensierte tjenester innenfor barnevern

Oppvekst: 

•Vinne flere anbud på drift av sykehjem og omsorgsboliger i Oslo og Stavanger
•Å bli godkjent som universitets langtidshjem (sykehjem) 
•Våre langtidshjem skal være blant de beste på brukertilfredshet 
•Bli en av Oslos prefererte tilbyder av Hjemmetjenester

Eldre: 

• Å bli et kompetansesenter  som tilbyr samtaler til sårbare grupper som i dag ikke har et tilfredsstillende 
tilbud

•Få en PhD kandidat innen eksistensielle samtaler

Samtaletjeneste: 



Hvordan får vi det til
Ved et godt felles samarbeid i Det norske Diakonhjem, tjenester med høy kvalitet, konkrete handlingsplaner, god økonomi- og 
virksomhetsstyring og en verdibevisst og aktiv ledelse

• Arbeide systematisk med å involvere brukere og pårørende i 
samskapende prosesser for å utvikle nye tjenester 

• Utvikle en kommunikasjonsstrategi for å bli en nasjonal 
pådriver for helhetlige og brukerstyrte tjenester, som tar 
hensyn til hvordan mennesker opplever sin situasjon og verden 
rundt seg

• Utarbeide forskning- og nyskapingsprosjekt alene, sammen 
med VID vitenskapelige høyskole, Sykehusapoteket og 
Diakonhjemmet sykehus og andre eksterne aktører

• Ta i bruk ny velferdsteknologi og prøve ut ny teknologi i 
samarbeid med næringslivet

• Videreutvikle det gode samarbeidet med lokale menigheter og 
organisasjoner knyttet til Den norske kirke, andre tros- og 
livssynssamfunn, og aktører i norsk samfunnsliv 

• Utarbeide et verdibrev til alle våre brukere

• Utvikle og gjennomføre kultur-, medarbeider- og 
lederutviklingsprogram

• Felles faglige samarbeidsprosjekter i Det norske Diakonhjem 
(sykehus, omsorg, apotek og høyskole) 

• Et tett samarbeid om utvikling med VID vitenskapelige 
høyskole legger grunnlaget for at det utvikles tjenester i de 
områder hvor VID er etablert

• Ta initiativ til hospitering, utveksling av medarbeidere, 
kombinasjonsstillinger og forskning på tvers av alle 
virksomheter i Det norske Diakonhjem

• Finne løsninger for digitalt samarbeid og hyppigere kontakt 
mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten

• Bygge opp kompetanse med formål om å utvikle en modell for 
brukermedvirkning som kan tilbys kommuner og andre aktører 

• Få på plass en læringsarena hvor vi tilbyr simulering og 
kurs/undervisning

• Skape vekst og innovasjon ved også å samarbeide med 
eksterne

• Samarbeide om frivillighet og sivilsamfunn 

• Være del av Oslo Science city og Norway Health Tech for å være 
tett på innovasjonsmiljøene av våre tjenester



Eierskap og 
styring

Diakonhjemmet Omsorg AS er et ideelt aksjeselskap heleid av Det 
Norske Diakonhjem (DnD). DnD er en diakonal og ideell stiftelse 
med virksomheter som er langsiktige samarbeidspartnere for 
offentlige myndigheter og oppdragsgivere i stat og kommune. 
Strategien og vedtektene bygger på og skal bidra til å realisere 
DnD sine strategier og vedtekter.

Omsorgs virksomheter reguleres av flere lovverk, hvorav disse er 
de viktigste; :

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm 
(Lovdata)

• Lov om barnehager (barnehageloven)

• Lov om barnevernstjenester (barnevernloven)

• I tillegg reguleres driften av driftsavtaler inngått med stat og 
kommune


