
Tre anbefalinger fra Diakonifagligråd til administrerende direktør/forstander i 

arbeidet mot rasisme og diskriminering 

Diakonifaglig råd anbefaler at 

1. Alle fem virksomheter slutter seg til å jobbe mot rasisme og diskriminering  

Arbeidet mot rasisme og diskriminering er «tett på hvem vi er» som diakonal aktør og er en 

naturlig dimensjon i vår rolleutøvelse i 2021. Det er viktig å sikre synlighet i vårt arbeid med 

temaet, internt og eksternt. 

 

Administrerende direktør/forstander innretter en prosess som bidrar til å forankre og 

tydeliggjøre denne forståelsen. Prosessen må også bidra til å avklare ønsket ambisjonsnivå 

for den videre oppfølgingen i de ulike virksomhetene. Hver virksomhet er forskjellig på 

mange måter, men er en del av et samlet «vi» som en diakonal aktør. Samtidig er det opp til 

hver virksomhet å finne ut av hvordan de skal jobbe strukturert med temaet. 

Prosessen må også søke å forankre det videre arbeidet hos tillitsvalgte og vernetjenesten.   

 

 

2. Vi deler kunnskap, innsikt og refleksjon om temaet 

Diakonifagligråd ønsker å ta ansvar til å gjennomføre konkrete aktiviteter. Disse har til 

hensikt å bidra til å få innsikt, å reflektere og å bygge opp kunnskap i lag med andre og på 

tvers av alle virksomheter. Målgruppen bør være bredt: ansatte, ledere, studenter, brukere 

og nærmeste samarbeidspartnere.  

 

I denne kunnskapsdeling tar Diakonhjemmet som diakonal aktør også utgangspunkt i 

diakonale refleksjoner og tar bibelske fortellinger og evangeliet som inspirasjon. Vi kan f. eks. 

samarbeide og hente ressurser fra Den norske kirken i deler av denne refleksjonen. Konkret 

kan Diakonhjemmet, Den norske kirken og/eller andre kirker og trossamfunn f.eks. arrangere 

felles frokostseminarer/webinarer eller samarbeide om ulike temaer i en bestemt periode. 

 

Konkret foreslår rådet å ta ansvar for å markere verdens dag mot rasisme og diskriminering – 

21. mars 2022 med lansering av en seminarrekke. 

 

3. Vedlagte fem tiltak vurderes iverksatt i virksomhetene 

a. Å synliggjør ordet «rasisme» i eksisterende retningslinjer og policy, dvs 

personalpolitiske dokumenter, varslingsrutiner, retningslinjer for likestilling, 

mangfold, etc. 

b. Å vurdere hvordan og hvorvidt medarbeiderundersøkelser, 

rutiner/kvalitetssikringsrutiner, studenttilbakemeldinger, tilbakemeldinger fra 

brukere/pasienter i samtlige virksomheter omfatter temaet rasisme og 

diskriminering. Det vil bidra til å gi innsikt i art og omfang av rasisme og 

diskriminering i våre virksomheter og mulighet til å styrke vår praksis i håndteringen 

av rasisme og diskriminering.   

c. Å øke bevisstheten om nødvendigheten av å arbeide systematisk med vår 

kommunikasjon og serviceinnstilling overfor ansatte, studenter, brukere, pasienter 

og pårørende. Der betyr hvordan vi kommuniserer og hvordan vår kommunikasjon 

oppfattes av et mangfoldig publikum.  



d. Å anvende noen av de enkle virkemidlene som ble brukt under pandemien til dette 

temaet; f eks kan virkemidler som korte videoer, kurs og intervjuer bli brukt. 

e. Å sikre at vår brukermedvirkning gjennomgående inkluderer/omfatter et mangfold 

av representanter  
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