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FORORD

Institut for Menneskerettigheder og Dansk Sygeplejeråd har valgt at slå kræfterne sammen i 

denne folder om mangfoldighed i sundhedsvæsenet. Det har vi, fordi vores opfattelse er, at 

sam fund og arbejdsliv bliver rigere af mangfoldighed. Sådan er det også i sundhedsvæsenet.

Ligesom i andre sektorer og brancher bliver et moderne sundhedsvæsen kun bedre, hvis 

vi ser ud over Danmarks grænser og henter inspiration og ideer udefra. For eksempel ved 

at til trække arbejdskraft udefra og udveksle erfaringer, viden og kultur med udlandet. Det 

for ud sæt ter åbenhed og accept af, at det er i forskellene – ikke i lighederne – at nye ideer 

springer frem, og vi udvikler os som samfund og som mennesker. Den åbenhed og accept 

skal vi fi nde hos os selv. Og derfor er det vigtigt, at et moderne dansk sundhedsvæsen og så i 

fremtiden er kendetegnet ved, at alle inkluderes, og at alle behandles lige – uanset køn, alder, 

etnisk oprindelse, religion, handicap eller seksuel orientering. 

Derfor ønsker vi at inspirere til mere visionære tanker om mangfoldighed i arbejdslivet – og 

i sam fundet generelt. Og derfor udsender vi denne folder med konstruktive bud på, hvordan 

man med fordel kan sætte mangfoldigheden i spil på arbejdspladserne indenfor sund heds-

væsenet og i vores land – hvad enten du er medarbejder, aktiv i organisationsarbejde, leder 

eller bare interesseret i mangfoldighed. 

Vi håber, at du deler vores holdninger og visioner, så vi sammen kan arbejde for at sikre, at 

det danske sundhedsvæsen kan håndtere de udfordringer, som fremtiden utvivlsomt vil byde 

på. Hvis vi vil være med i front, skal vi gribe udfordringen.

God læselyst og held og lykke med mangfoldigheden!

Connie Kruckow    Morten Kjærum

Formand for Dansk Sygeplejeråd  Direktør for Institut for Menneskerettigheder
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1. INDLEDNING

Danmark bliver ofte beskrevet som et lille og homogent land. Men vi er også et mangfoldigt 

land med mennesker af forskellig alder, køn, etnicitet, seksuel orientering, religiøs over-

bevisning mv. Det er mennesket, som er vores eneste naturlige råstof. Og måske et af de 

bedste råstoffer overhovedet. Mangfoldighedsledelse handler om at bruge dette råstof på 

bedste vis. Det vil sige, at mennesker skal være frie til at være dem, de er. Og at arbejds-

pladser og samfund skal lære at bruge forskellene til noget positivt. 

Flere undersøgelser peger desuden på, at mangfoldighed – udover at være en økonomisk 

gevinst for vores samfund – giver klare fordele for arbejdspladserne.1 Bedre arbejdsmiljø, 

gladere medarbejdere og fl ottere tal på bundlinien – ikke mindst i form af brugertilfredshed. 

Sådan er det også for sundhedsvæsenet.

I sundhedsvæsenet mødes dagligt mangfoldigheden af mennesker i form af patienter, deres 

pårørende, kollegaer og øvrige ansatte. Det giver en særlig arbejdsplads, og det stiller særlige 

krav til alle. Derfor kan man som et minimum forvente, at alle behandles lige, og at alle har 

lige muligheder. 

Mangfoldighed handler om, at selvom vi ikke alle er ens, skal vi alle være lige – med hensyn 

til rettigheder og muligheder. Det er forskellighed modsat enshed, som styrker fællesskabet 

og skaber det samfund og sundhedsvæsen, vi har brug for.

Sådan læses folderen
Folderen er naturligvis bedst læst fra ende til anden, for på den måde kommer du bredt om-

kring de mange spændende tiltag og forslag til, hvordan den faglige organisation, med arbej-

derne og arbejdsgiverne kan bidrage til at fremme mangfoldigheden i arbejdslivet.

Men du kan også vælge at slå op på det område, der interesserer netop dig mest. Vi har 

opdelt folderen i forhold til fem forskellige målgrupper: Medarbejdere, patienter, den 

faglige orga ni sation, tillidsrepræsentanter og arbejdsgivere. Efter en generel introduktion til 

ligebehandling og mangfoldighed fi nder du således et afsnit målrettet hver relevant part. 

1 Nour, Susanne & Thisted, L.N. Mangfoldighed i arbejdslivet. Når vi er lige men ikke ens. 2005, Børsens

 forlag.  Johnston, W.B., & Packer, A.H. Workforce 2000: Work and Workers for the 21st Century. 1987,

 Indianapolis: Hudson.
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Er du f.eks. tillids repræsentant og vil vide, hvad du eller din faglige organisation kan gøre 

– og ikke mindst hvad dine kollegaer kan forvente af dig – så kan du hurtigt slå op i afsnit 5 

og 6 og få konkrete for slag til handling. Er du arbejdsgiver, kan du på samme overskuelige 

måde bladre direkte hen til afsnit 7 og se, hvad du kan gøre for at sikre, at din arbejdsplads er 

mangfoldig og giver plads til alle medarbejdere.

Vi håber under alle omstændigheder, at du fi nder inspiration til at tænke endnu mere på 

mang foldighed, og at vi kan give dig lyst til at gøre mere for at fremme mangfoldigheden og 

sikre ligebehandlingen, hvor du end er.
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2. MANGFOLDIGHED OG LIGEBEHANDLING

2.1. MANGFOLDIGHED – DET ANGÅR OS ALLE

Mangfoldighed vedrører os alle. Det handler om frihed til forskellighed og ret til 

ligebehandling – i samfundet såvel som på arbejdspladsen. Og mangfoldighed angår os 

alle, for det er jo ikke kun kvinder, der har et køn, etniske minoriteter, der har en etnicitet 

eller ældre, der har en alder. Det har vi alle. Ligesom vi har en seksuel orientering, et forhold 

til religion og en risiko for at få et handicap. Derfor er diskussioner om mangfoldighed og 

ligebehandling rele vante for os alle. Det er vigtigt, at vi forstår, hvad mangfoldighed og 

ligebehandling bety der, og at vi gør os forestillinger om, hvordan vi undgår diskrimination og 

giver plads til vores forskelle.    

Vores forskelle er den bedste kilde vi har til nytænkning, kreativitet og forandring. Alle har 

prøvet at arbejde i grupper og teams og lært, at vi komplementerer hinandens talenter 

og kompe tencer. Og hvis vi lytter og giver plads til hinanden, ser vi også, at fl ere hjerner 

arbejder bedre end én. Mangfoldighed er at insistere på at se forskelle som noget positivt og 

produktivt. Og forskellene er der allerede. Spørgsmålet er, hvordan vi får noget positivt ud af 

dem? For det sker ikke af sig selv. Tværtimod kan vores forskelle sagtens give anledning til 

problemer, hvis ikke vi aktivt forholder os til dem og insisterer på at se det positive frem for 

det negative.

2.2. LIGEBEHANDLING OG FORBUD MOD DISKRIMINATION

Alle mennesker er forskellige. Heldigvis kunne man sige, for forskellene er en styrke og 

en kilde til kreativitet. Hvis vi diskriminerer folk, der ikke er som os selv, mister vi denne 

styrke. Lige behandling indebærer, at vi sikrer den enkeltes ret til ligebehandling og yder den 

nødvendige beskyttelse mod diskrimination på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt.

Diskrimination er ulovlig forskelsbehandling, og i Danmark har vi vedtaget regler, der skal 

sikre, at alle bliver behandlet lige – uanset deres køn, etniske baggrund, religion, alder, handi-

cap eller seksuelle orientering. Disse grunde kaldes diskriminationsgrundene.2

Diskrimination fi nder sted, når en person stilles ringere end andre i en tilsvarende situation 

alene pga. køn, etnisk baggrund, religion, alder, handicap eller seksuel orientering, og der 

ikke kan anføres saglige grunde til forskelsbehandlingen. Lovens forbud mod diskrimination 

2 Forbuddet mod diskrimination på arbejdsmarkedet er beskrevet hhv. i Lov om forbud mod 

 forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. og i Lov om ligebehandling af mænd og kvinder. Desuden 

 indeholder Lov om etnisk ligebehandling et forbud mod diskrimination og sikring af lige adgang til 

 sundhedsydelser.
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gælder for al offentlig og privat virksomhed, herunder også i forhold til sundhedspleje, 

sociale goder, ud dannelse, adgang til bolig og vare- og tjenesteydelser.

Loven forbyder både direkte og indirekte diskrimination og chikane. *

Direkte diskrimination
Direkte diskrimination forekommer, hvis en af de ovennævnte diskriminationsgrunde er en 

direkte og afgørende faktor for en afgørelse, adfærd eller anden handling på arbejdspladsen.

Eksempler:

En velkvalifi ceret sygeplejerske søger en lederstilling som afdelingssygeplejerske, men 

får ikke jobbet. Efterfølgende kommer det frem, at det skyldes, at hun er i den “føde-

dygtige alder”. (KØN )

En 56-årig sygeplejerske søger en stilling som visitationschef for Ældreplejen. Hun 

bliver afvist med den begrundelse, at hun er for gammel og sikkert snart går på 

pension. (ALDER)

Indirekte diskrimination
Indirekte diskrimination forekommer, hvis arbejdspladsen opstiller krav, der umiddelbart 

fremstår neutrale, men som medfører, at personer, der tilhører en af de i loven omfattede 

grupper, stilles ringere i en ansættelses- eller arbejdssituation end personer, som tilhører en 

anden gruppe.

Eksempler: 

En afdelingssygeplejerske undlader at ansætte en mandlig sygeplejerske, der er sikh 

og bærer turban. Hun henviser til, at hospitalet kun kan tilbyde uniformstilpasset 

hovedtørklæde. (RELIGION) 

En sygeplejerske med en udenlandsk sygeplejerskeuddannelse oplever, at kollegaerne 

kontrollerer hende og stiller spørgsmål ved hendes faglige kvalifi kationer, fordi hun 

taler dansk med accent. Sygeplejersken har dansk autorisation. (ETNISK BAGGRUND)

Chikane
Chikane forekommer, hvis en uønsket optræden i relation til en persons tilhørsforhold til 

en af diskriminationsgrundene fi nder sted med det formål eller den virkning at krænke 

personens værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller 

ubehageligt klima for den pågældende.

•

•

•

•

*          Alle nedenstående eksempler er opdigtede.
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Eksempler:

En sygeplejerske bliver mobbet af sine kollegaer, fordi hun stammer. (HANDICAP)   

En sygeplejerske gør gentagne gange grin med en ny læge i afdelingen. Lægen er homo-

seksuel, og hun underholder de andre i afdelingen ved at karikere den måde, han går 

og taler på. (SEKSUEL ORIENTERING)

2.3. HVEM OMFATTER FORBUDDET MOD DISKRIMINATION?

Vi vil i det følgende illustrere, hvordan personer kan opleve diskrimination pga. deres køn, 

etniske baggrund, religion, alder, handicap og seksuelle orientering. 

Køn
Både mænd og kvinder kan opleve, at de ikke får de samme muligheder som deres kollegaer, 

alene på grund af deres køn. Nogle gange sker dette af saglige årsager – men andre gange 

på grund af ulovlig diskrimination. Derfor er det også i dag relevant med en lov, der beskytter 

med arbejdere mod kønsdiskrimination. Kønsdiskriminination fi ndes i alle brancher. 

Sygeplejefaget er ingen undtagelse. Her er der tale om en typisk kvindedomineret branche, 

og det kan give anledning til en række problematikker, der vedrører den kønsmæssige 

fordeling blandt de ansatte og kan ramme både mænd og kvinder. Tillægges de mandlige 

sygeplejersker f.eks. nogle ’mandlige’ kompetencer eller færdigheder, som de i virkeligheden 

ikke har? F.eks. særlige tekniske evner. Eller forfremmes mændene forud for deres kvindelige 

kollegaer, fordi der fra ledelsens side eksi sterer en usaglig forventning om, at mænd er mere 

karrieremindede end kvinder?3

3 Se Bloksgaard, Lotte og Brock Faber, Stine: Køn på arbejde – En kvalitativ undersøgelse af mandlige

 sygeplejerskers og kvindelige politibetjentes arbejdsliv, Aalborg Universitetsforlag 2004.

•

•
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Diagrammet viser kønsfordelingen blandt beskæftigede sygeplejersker (bygger på DSRs medlemsstatistik) samt køns-

fordelingen blandt alle beskæftigede lønmodtagere i Danmark i 2004 (bygger på Statistikbanken (Danmarks Statistik) 

RASOFF1).

Etnisk oprindelse
Diskrimination på grund af etnisk oprindelse er en af barriererne for mangfoldigheden på det 

danske arbejdsmarked – og ligesom det gælder for køn, er dette også en problematik, man 

må for holde sig til indenfor sygeplejefaget og det danske sundhedsvæsen. F.eks. risikerer 

ansatte med anden etnisk baggrund end dansk at støde ind i fordomme eller forestillinger 

om, at ny danske sygeplejersker rent fagligt og socialt er kompetencesvage, eller at deres 

kulturelle bag grund er et problem og gør, at de ikke helt er indforstået med dansk praksis 

og behandling. En så dan manglende anerkendelse af faglige og sproglige kompetencer kan 

nemt give anledning til, at f.eks. sygeplejersker med etnisk minoritetsbaggrund har svært 

ved at få job eller blive forfremmet – også selvom de har de nødvendige kvalifi kationer. De 

rammer det så kaldte glasloft.
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Religion
Religion spiller ofte en afgørende rolle for, hvorvidt der er plads til alle medarbejdere på en 

arbejds plads, og er derfor tit en årsag til diskrimination. En udfordring for arbejdspladsen 

– og det gælder ledelse såvel som ansatte – er at acceptere og give rum til personalets og 

patien ternes forskellige religiøse praksisser. Og ikke mindst at undgå fordomme omkring 

religiøs prak sis. Helt konkret handler det om, at man så vidt muligt bør give plads til 

forskellige reli giø se praksisser frem for at problematisere dem. Man kan f.eks. indrette 

bederum og servere retter uden svinekød til de patienter eller ansatte, der måtte ønske det. 

Det handler med andre ord om respekt for forskelle – og om vores ret til at kunne udøve 

vores religion, uden at det går ud over andre.

På Rigshospitalet har man – som det foreløbigt eneste hospital i Danmark – besluttet at 

indrette et bederum. Bederummet skal kunne bruges af patienter fra alle trosretninger. 

Herudover har hospitalet valgt at tilknytte en imam til at hjælpe de tre hospitalspræster i 

kontakten med patienter og på rørende med muslimsk baggrund.
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Alder
Aldersdiskrimination kan ramme os alle. Unge kan diskrimineres med den usaglige be grun-

delse, at de ikke har tilstrækkelig pondus eller livserfaring til at bestride en lederstilling, 

som de ellers er kvalifi ceret til. Eller de kan blive fravalgt til en stilling, fordi de er i 

den re pro duktive al der. Og ældre kan opleve diskrimination, måske fordi de fejlagtigt 

betragtes som ud brændte og vanetænkende, og det derfor vurderes, at de ikke kan tilføre 

arbejdspladsen noget nyt. Ofte tror man, at diskrimination handler om, at én gruppe 

diskriminerer en anden gruppe. Men sådan hænger det ikke altid sammen. F.eks. er det 

ikke kun yngre, som diskriminerer ældre, eller ældre der diskriminerer yngre. Faktisk fi nder 

aldersdiskriminationen ofte sted inden for den samme aldersgruppe. Det skyldes bl.a., at de 

fordomme og stereotyper, der eksi sterer i vores samfund, f.eks. om det at være henholdsvis 

yngre eller ældre medarbejder, præger tankegang og handlinger hos os alle. For at forhindre 

diskrimination og give plads til mang foldighed er det derfor vigtigt, at vi forsøger at være 

bevidste om vores egne fordomme og stereotyper. Hovedpointen er igen, at den store 

gevinst henter man ved at satse på mang foldighed.
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Diagrammet viser aldersfordelingen blandt beskæftigede sygeplejersker (bygger på DSRs medlemsstatistik) samt 

aldersfordelingen blandt alle beskæftigede lønmodtagere i Danmark i 2004 (bygger på Statistikbanken (Danmarks 

Statistik) RASOFF1).
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Handicap
Mange kvalifi kationer og kompetencer ligger uudnyttede hen, fordi nogle arbejdspladser ikke 

vil ansætte mennesker med handicap. Men der fi ndes mange forskellige former for handicap, 

og ikke alle behøver at udelukke en ansøger fra en stilling – alt, der behøves, er at tænke 

kreativt. Måske kan en medarbejder med et psykisk handicap bestride stillingen pro blem frit? 

Måske kan der med tilskud installeres faciliteter, der øger tilgængeligheden for med ar bejdere 

med handicap, som derved vil kunne udføre deres arbejde? Eller måske er der helt andre 

stillinger på arbejdspladsen, som en medarbejder med et handicap sagtens vil kunne be-

stride? Alle disse overvejelser er også relevante indenfor sundhedsvæsenet, hvor der tradi tio-

nelt er en lav andel af medarbejdere med handicap. Det vigtige er i sidste ende, at man ikke 

lader et handicap overskygge den ressource, som mennesket repræsenterer.
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Seksuel orientering
Blandt heteroseksuelle eksisterer der ofte en antagelse om, at heteroseksualitet er normen, 

og at f.eks. homoseksualitet er udtryk for en seksuel orientering, der falder ved siden af det 

normale.  En sådan normalitetsantagelse kan være skyld i problemer i arbejdslivet, herunder 

dis krimination. F.eks. fordi en leder af frygt for uro i sin afdeling fravælger at forfremme en 

ellers kvalifi ceret og oplagt kandidat, alene fordi vedkommende er homoseksuel. Eller hvis 

der ofte fortælles nedsættende vittigheder om homoseksuelle på arbejdspladsen. Dette 

kan nemlig lede til, at homoseksuelle modsat deres heteroseksuelle kollegaer ikke tør være 

åbne om deres seksuelle identitet på arbejdspladsen. Ganske enkelt af frygt for chikane eller 

mobning. Vil man sikre sine medarbejderes og kollegaers trivsel – og høje produktivitet – er 

det derfor vig tigt, at man ikke pådutter andre sine egne normalitetsbegreber. Og at man 

undgår ned sæt tende og krænkende adfærd overfor såvel homoseksuelle som biseksuelle og 

transseksuelle personer.

2.4. MANGFOLDIGHEDSLEDELSE 

Mangfoldighedsledelse skal ses som en tosidet proces. På den ene side handler det om at 

sikre ligebehandling for alle medarbejdere og jobsøgende. Dette skaber rum for, at forskelle 

kan komme i spil. På den anden side fokuseres der på at udnytte de ressourcer, som ligger i 

en mang foldig arbejdsstyrke. Dette skaber øget vækst, innovation og nytænkning.

Man kan beskrive dynamikken i mangfoldighedsledelse således: Når barrierer overfor 

en mere mangfoldig personalesammensætning fjernes, åbnes der samtidigt op for nye 

typer med arbej dere. Disse sikrer ikke kun en øget mangfoldighed rent talmæssigt, men 

bidrager også med nye perspektiver og nye idéer til, hvordan arbejdsopgaver kan løses. 

Mangfoldighedsledelse er der for med til at skabe en mere dynamisk arbejdsplads, hvor nye 

idéer og innovative bidrag sæt tes i spil mellem medarbejderne.
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En konstruktiv mangfoldighedsstrategi tilrettelægges på en måde, så den inddrager alle med-

arbejdere. Hvis man vil dyrke mangfoldigheden på sin arbejdsplads, er man nødt til at være i 

kon takt med den.

Man kan sammenfatte, hvad mangfoldighedsledelse handler om, i tre mangfoldigheds-

princip per, som er grundlæggende for mangfoldighedsarbejdet på enhver arbejdsplads. For 

at gøre mang foldighed til en ressource på din arbejdsplads, kræver det, at du:

DE TRE MANGFOLDIGHEDSPRINCIPPER

1) Sikrer lige muligheder for alle og forhindrer diskrimination i alle faser af 

 an sæt tel sesforholdet

2) Gør mangfoldighed til en ressource i alle virksomhedens funktioner, ydelser og 

 for ret ninger

3) Inddrager målgrupper og medarbejdere i processen.

Mangfoldighedsledelse handler altså om, at man fra ledelsessiden er bevidst om sine medar-

bejde res forskelle. Og det handler om at lede disse på en måde, som er til arbejdspladsens 

klare fordel. Det er derfor helt i orden, at en arbejdsgiver tænker på bundlinjen og afdelingens 

produktivitet som et led i arbejdet med mangfoldighed. For i sidste ende har det jo en positiv 

effekt for medarbejderne. De bliver nemlig betragtet som indi vider med særlige talenter og 

kompetencer, og de får hver især mulighed for at bidrage med disse.

At lede en arbejdsplads ud fra mangfoldighedsledelsens principper handler langt fra kun om 

at an sætte mangfoldigt. F.eks. skal arbejdspladskulturen og de organisatoriske rammer hele 

tiden udvikles sideløbende med rekrutteringen, så man opnår den bedste udnyttelse af alle 

an sattes særlige kompetencer. Og ikke mindst så der sikres lige muligheder for alle medar-

bejdere.

Rekruttering
Det er vigtigt at sikre sig, at man ved screening af ansøgninger, udvælgelse af kandidater 

til job samtale, afholdelse af jobsamtaler samt ved det endelige valg af medarbejder sikrer 

lige behand ling af alle uanset køn, etnisk baggrund, religion, alder, handicap og seksuel orien-

te ring.  Det er således vigtigt, at der udarbejdes klare retningslinier for ligebehandling i forbin-

delse med rekruttering, at de rekrutteringsansvarlige har kendskab til gældende regler om 
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lige behandling og at der anvendes interviewguides ved jobsamtaler, således at det sikres, at 

alle får lige muligheder for at præsentere deres kompetencer.

Medarbejderudviklingssamtaler (MUS-samtaler) 
Ved afholdelse af MUS-samtaler er det vigtigt at være opmærksom på og spørge ind til, om 

den enkelte medarbejder trives med og føler sig respekteret af såvel kollegaer som ledere. 

Det er vigtigt, at ledere går i dialog med medarbejdere med minoritetsbaggrund. Ledere skal 

være opmærksomme på, at der kan være særlige problemstillinger forbundet med at være 

en med arbejder, der adskiller sig fra fl ertallet enten ved sit køn, sin etniske baggrund eller 

religion, alder, handicap eller seksuelle orientering.

Det sociale fællesskab
Mangfoldighed handler som nævnt om at sikre, at der er plads til forskelle i alle sammen-

hænge på arbejdspladsen. Det er f.eks. vigtigt, at man kan spise i kantinen, også selvom man 

er vegetar eller ikke spiser svinekød. At man ved fester og i andre sociale sammenhænge er 

op mærksom på og tager hensyn til, at medarbejderne er forskellige, f.eks. at man ved plan-

læg ning af sociale arrangementer har alle med i tankerne uanset deres alder, handicap, køn, 

etniske baggrund etc.

Udvikling og forfremmelse 
På nogle arbejdspladser er der en tendens til, at man satser på de unge, f.eks. når det gælder 

kompe tenceudvikling. Men en medarbejder i 50’erne kan sagtens have mange år tilbage på 

arbejds pladsen. Det er vigtigt at sikre, at det er rent saglige vurderinger, der ligger til grund 

for beslutninger om, hvem der skal tilbydes kompetenceudvikling og forfremmelse. Og at der 

ikke skeles til personlige forhold som eksempelvis køn, etnicitet eller seksuel orientering.

Løn
Det skal sikres, at alle medarbejdere uanset baggrund og andre personlige forhold har lige 

vil kår, både når det gælder ansættelsesbetingelser, løn og andre goder, herunder forhandling 

og til deling af tillæg.

Afvikling 
Det er vigtigt, at personlige fordomme over for ansatte eller kollegaer på grund af køn, 

etnisk bag grund eller alder ikke får lov at have indfl ydelse på beslutninger om afbrydelse af 

ansættelsesforhold. Og det bør sikres, at afskedigelse ikke rammer personer med f.eks. en 

be stemt alder eller religion, eller andet uden at det er sagligt begrundet.
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3. MEDARBEJDERE OG MANGFOLDIGHED

I sundhedsvæsenet har personalet tæt kontakt med en bred og mangfoldig patientskare. 

Som medarbejder i sundhedsvæsenet møder man mangfoldigheden i vores samfund. Alle 

typer mennesker og alle typer livssituationer mødes f.eks. på et hospital, i hjemmeplejen 

eller i sundhedsplejen. Det giver en helt særlig slags arbejdsplads med meget tæt kontakt til 

menne sker – og det at være menneske. Og det er et af de forhold der gør, at mange for alt i 

verden ikke vil skifte branche.

Men mødet med alle slags mennesker stiller også krav til personalet, og derfor er det vigtigt, 

at man som ansat kender – og tør fl ytte – sine grænser. Kulturelle normer udfordres gennem 

ar bejdet med de mange og forskellige patienter og kollegaer, og det kan give anledning til 

talrige dilemmaer. Den bedste måde at imødekomme disse udfordringer på er gennem en 

mang foldig medarbejdersammensætning. Mangfoldighed blandt medarbejderne kan fungere 

som en oplagt ressource, fordi der vil være medarbejdere, som med netop deres livserfaring 

og baggrund har særligt gode forudsætninger for mødet med den enkelte patient. Forskelle 

kolle gaer imellem og blandt personalet overordnet set er altså en ressource, som ikke må 

overses.

Det betyder også, at det ikke kun er arbejdsgiveren eller den faglige organisation, der bør tage 

hånd om mang foldigheden. Visionerne om ligebehandling og mangfoldighed kan kun blive 

til virkelighed i det øjeblik, medarbejderne også bakker op. Som medarbejder har man med 

andre ord sin del af ansvaret for, at mangfoldigheden sættes i spil, at ligebehandling er sikret 

og at arbejds pladsen er et godt og trygt sted at være – for alle. 

Helt konkret er der en række ting, du som medarbejder kan gøre:

Vær opmærksom på dine kollegaer og vær parat til at støtte dem, hvis de skulle opleve 

diskri mination eller chikane. Det værste ved chikane eller diskrimination er, hvis den 

får lov at trives i skyggen – og hvis man står alene overfor den. 

Det er vigtigt, at du kender dine rettigheder. Det ruster dig til at håndtere diskri mi na-

tion, hvad enten den rammer dig selv, eller du overværer, at andre blive diskrimineret.

Søg viden om mangfoldighed og ligebehandling. Det kan du gøre ved at læse det mate-

ri ale, som din arbejdsgiver eller faglige organisation stiller til din rådighed – eller du 

kan besøge hjemmesiden www.mangfoldighed.dk. 

•

•

•
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Vær med til at sikre, at der er plads til forskellighed på din arbejdsplads. Hvad enten 

det handler om dagligdags drillerier, ansættelse af nye medarbejdere, kantinemad eller 

soci ale arrangementer, er det altid vigtigt, at der er nogen, der har øje for mangfol dig-

heden. Du kan f.eks. være med til at presse på for, at ansættelses- eller festudvalget 

næste gang bliver mangfoldigt sammensat – så der er øje for alle forskelle.

Mangfoldighed kræver ind imellem en ekstra indsats fra dig som medarbejder. Gør din 

ledel se opmærksom på det, hvis der er behov for ekstra ressourcer, øget dialog eller en 

ander ledes tilrettelæggelse af opgaverne for at kunne håndtere mangfoldigheden bedst 

muligt.

•

•
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4. PATIENTER OG MANGFOLDIGHED

Alle mennesker bliver syge og har brug for pleje og behandling på et eller andet tidspunkt i 

deres liv. Sundhedsvæsenet behandler mennesker med mange forskellige baggrunde – på 

tværs af økonomiske og sociale skel, køn, etnisk baggrund, religion, alder osv. I sund heds-

væsenet skal der være plads til alle patienter. Og der må aldrig ske nogen form for diskri mi-

nation i forbindelse med pleje og behandling af patienterne. Tværtimod skal patienten til 

enhver tid bevare sin følelse af ligeværd, værdighed og integritet. For at opnå dette, kræves et 

højt etisk og ikke mindst højt fagligt niveau hos personalet. 

Ligesom patienten skal føle denne sikkerhed under sin pleje og behandling, er det også 

vigtigt, at man som patient har forståelse for, at sundhedsvæsenet er til for alle. Og at det 

derfor er vigtigt, at man accepterer og giver plads til forskellighed, hvad enten det drejer sig 

om andre patien ter eller personalet. Det er derfor heller ikke acceptabelt, at man som patient 

stiller krav om at blive plejet eller behandlet af personale med f.eks. et bestemt køn eller en 

bestemt etnisk bag grund. Personalet ville faktisk overtræde loven, hvis de føjede patienten i 

et sådant ønske.

Som patient i sundhedsvæsenet kan man bidrage til mangfoldighed og ligebehandling ved 

at:

Vise åbenhed og respekt for andre patienter.

Være opmærksom på diskrimination af andre patienter – og henlede perso nalets 

opmærksomhed herpå. Hvad enten det er køn, alder, handicap, religion eller etnisk 

oprindelse, som er baggrund for den diskriminerende handling. 

Vise ligelig respekt for mandlige og kvindelige sundhedspersoners faglighed.

Have forståelse for at personale – såvel plejepersonale som læger – med anden etnisk 

bag grund end dansk i mange tilfælde er født og har taget deres uddannelse i Danmark 

– og derfor ikke adskiller sig fra andet personale ved andet end deres etniske bag grund. 

Undlade at stille urimelige og usaglige krav til sin pleje og behandling; f.eks. at frabede 

sig pleje fra en bestemt sygeplejerske på grund af hans eller hendes køn eller etniske 

bag grund.

•

•

•

•

•



22 Mangfoldighed i sundhedsvæsenet

5. DEN FAGLIGE ORGANISATIONS ROLLE

En faglig organisation har ansvar for at repræsentere og støtte sine medlemmer i alle hen se-

ender, der handler om løn, arbejdsvilkår og arbejdsmiljø. Men også når det handler om mang-

fol dighed og retten til ligebehandling.

Den faglige organisation skal på den ene side kende sine forskellige medlemmers behov og 

be kym ringer vedrørende diskrimination og ligebehandling – for ellers kan den ikke indarbejde 

disse i sine målsætninger og politikker. Og på den anden side skal den faglige organisation 

til byde praktisk assistance og bistand til de medlemmer, der mener at have oplevet ulovlig for-

skels behandling på deres arbejdsplads.

Man kan altså sige, at mangfoldighed i arbejdslivet – for en faglig organisation – ligeså 

meget er en indadrettet som en udadrettet opgave. På den ene side skal en faglig 

organisation til passe sig til at håndtere disse problemstillinger, og på den anden side skal 

den arbejde aktivt for at forhindre ulovlig forskelsbehandling og fremme mangfoldighed ude 

på arbejdspladserne.

Hvis vi ser på de indadrettede opgaver først, er der en række ting, en faglig organisation kan 

gøre i den sammenhæng. 

En faglig organisation kan:

Kortlægge sine medlemmers mangfoldighed og evt. lave en oversigt over, hvem der 

del tager i aktiviteter i den faglige organisation, og hvem der arbejder fagpolitisk. På den 

baggrund kan organisationen tilstræbe at skabe en ligevægtig repræsentation af alle 

grupper i sine for skellige strukturer og organer.

Sikre, at der internt i den faglige organisation ikke er bureaukratiske, politiske eller an-

dre forhindringer for de forskellige gruppers deltagelse og aktive medlemskab.

Uddanne tillidsrepræsentanterne i gældende ligebehandlingslovgivning samt i konkret 

håndtering af sager om diskrimination på arbejdspladsen.

Informere medlemmer om organisa tio nens retningslinier og politikker om 

mangfoldighed og ligebehandling. 

Oprette regionale ligebehandlings- eller mangfoldighedskomitéer, således at 

komitéerne er ude i nærområderne og har indgående kendskab til de lokale og 

regionale forhold på arbejds pladserne.

•

•

•

•

•
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Samle en oversigt over håndtering og forløb af tidligere diskriminationssager som en 

slags guideline med positive/negative erfaringer til brug i forbindelse med eventuelle 

nye  diskriminationssager.

Hvad angår de mere udadrettede opgaver, er der ligeledes en række ting, en faglig 

organisation kan tage initiativ til. 

En faglig organisation kan:

Gennem de tillidsvalgte sætte fokus på viden om  diskrimination og ligebehandling 

ude på arbejdspladserne. Dette kan f.eks. ske via diskussionsgrupper, seminarer, infor-

ma tions materiale og kurser – målrettet både medlemmer og arbejdsgivere.

Være udadvendt og åben om sine aktiviteter og holdninger og udbrede information om 

den assistance og rådgivning, man kan tilbyde medlemmerne.

Indgå samarbejder med andre organisationer, der arbejder for at fremme lige behand-

ling og forhindre diskrimination. Dette kan f.eks. være minoritetsorganisationer, 

ekspert institutioner, anti-diskriminationsgrupper og andre frivillige organisationer. Her-

ved får den faglige organisation samtidig mulighed for at lære mere om de problemer 

og løsninger, der kan forekomme på arbejdspladser indenfor andre sektorer.

•

•

•

•
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6. TILLIDSREPRÆSENTANTEN OG MANGFOLDIGHED

Tillidsrepræsentanten er indgangen til den faglige organisation og står midt imellem de 

ansatte og arbejdsgiveren. Det er tillidsrepræsentanten, der kender kollegaernes holdninger 

og ved, hvad ledelsen efterspørger. Derfor har tillidsrepræsentanten en nøglerolle, når det 

gælder mang foldighed og ligebehandling på arbejdspladsen. Det er tillidsrepræsentantens 

opgave at kunne rådgive og bistå kollegaer, der henvender sig med et problem. Det gælder 

også i sager, hvor kollegaer oplever diskrimination pga. køn, etnisk baggrund, religion, alder, 

handicap eller seksuel orientering.

Som tillidsrepræsentant kan det være vanskeligt at gennemskue, om en henvendelse – om 

f.eks.  samarbejdsvanskeligheder, vagtplanlægning eller psykisk arbejdsmiljø – i virkeligheden 

hand ler om diskrimination på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt, at tillidsrepræsentanten 

er godt klædt på, både hvad angår kendskab til gældende regler, og hvad angår metoder til at 

hånd tere sådanne sager. Det er den faglige organisations opgave at sikre, at der tilbydes ud-

dan nelse og efteruddannelse til tillidsrepræsentanter, så de er klædt på til at håndtere de ud-

ford ringer, der følger med, når man er en mangfoldig arbejdsplads. Hvis du som tillids repræ-

sen tant oplever, at du har brug for mere viden for at kunne håndtere mangfoldigheden på din 

arbejds plads, bør du tage kontakt til din faglige organisation og fortælle om dine behov.

Her er nogle forslag til, hvordan tillidsrepræsentanten kan bidrage til, at mangfoldighed på 

arbejds pladsen bliver positiv og berigende frem for problematisk:

Tillidsrepræsentanten kan:

Sikre at kollegaer, der oplever diskrimination bliver taget alvorligt og at deres sag bliver 

belyst og bragt videre til den faglige organisation

Sørge for at mangfoldighed og ligebehandling sættes på dagsordenen i samarbejds-

udvalg (MED, SU og HSU) og andre relevante fora og være med til at sikre, at ledelsen 

er opmærksom på området.

Arbejde for at ligebehandling og mangfoldighed integreres i personalepolitikken så der 

er klare retningslinier for ligebehandling i såvel rekrutteringssammenhænge som alle 

faser af ansættelsesforholdet.

Opfordre til, at der nedsættes et ligebehandlingsudvalg på arbejdspladsen, der 

tager sig af alle ligebehandlingsspørgsmål, hvad enten det drejer sig om køn, etnisk 

baggrund, religion, alder, handicap eller seksuel orientering.

•

•

•

•
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Bidrage til mangfoldighed på arbejdspladsen ved i hverdagen at være opmærksom på 

og lytte til ønsker og udtryk for eventuelle særlige behov hos kollegaer med minoritets-

bag grund. 

Viderebringe sin viden til ledelsen og tage even tuelle problemstillinger op i 

relevante fora for på denne måde at være med til at sikre, at der ikke opstår unødige 

misforståelser eller konfl ikter.

Tillidsrepræsentanter skal endvidere være opmærksomme på deres ansvar for at gribe 

ind i situationer på arbejdspladsen, hvor en bestemt omgangstone eller bestemte nor-

mer kan virke krænkende på visse medarbejdere, f.eks. homoseksuelle eller mennesker 

med handicap.

Hvis man som tillidsrepræsentant bliver sat i en svær situation, som man ikke helt 

ved, hvor dan man skal håndtere, er det vigtigt, at man altid tager kontakt til sin faglige 

organisation for at få rådgivning om, hvordan man bedst kan håndtere situationen.

Du kan få mere viden i Dansk Sygeplejeråds Vejledning til Forebyggelse af diskrimination.

•

•

•

•
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7. ARBEJDSGIVERENS ROLLE

Som arbejdsgiver er det vigtigt at gøre aktivt brug af mangfoldigheden og insistere på at se 

for skelle som noget positivt. Arbejdsgiveren spiller nemlig en afgørende rolle, når det handler 

om mangfoldighed i arbejdslivet. Det handler for sundhedsvæsenet – som for alle andre 

arbejds givere – om at se og dyrke styrkerne i forskellene. 

For eksempel kan en mangfoldigt sammensat medarbejdergruppe bidrage til en mere 

fl eksibel ferieplanlægning, fordi medarbejdere med forskellig religiøs overbevisning og 

forskellige kultu relle højtider jo ikke alle har behov for eller ønske om ferie på samme 

tidspunkt. 

Mangfoldighed på arbejdspladsen kan også give anledning til misforståelser og konfl ikter. 

Helt over ordnet kan man sige, at mangfoldighed på arbejdspladsen aldrig bliver en realitet, 

hvis ikke der er vilje og fuld opbakning fra arbejdsgiverens side. Mangfoldighed skal 

nemlig ledes, og det er helt afgørende, at arbejdsgivere og ledelse aktivt påtager sig denne 

ledelsesopgave. Det er vigtigt, at ledelsen melder ud, at man ønsker at være en arbejdsplads 

med plads til mang foldighed, hvor forskelle værdsættes, og den enkelte medarbejder 

respekteres. Det er vig tigt, at der udarbejdes klare retningslinier, således at alle – ledere såvel 

som medarbejdere – er informeret om de gældende regler på området.

Det er vigtigt, at ledelsen kan se værdier og muligheder i mangfoldigheden, og at man tør 

tage den udfordring, det kan være aktivt at satse på mangfoldighed. Og ligebehandling er det 

aller mest grundlæggende, der skal til for at sikre, at mangfoldighed gøres til en ressource. 

Det vil sige, at vi ikke giver enkelte eller udvalgte medarbejdere ringere vilkår end andre, blot 

fordi de er anderledes. Sundhedsvæsenets arbejdsgivere er ligesom alle andre arbejdsgivere 

forpligtet til at sikre såvel medarbejdere som jobsøgende mod både direkte og indirekte 

diskrimination samt chikane i alle sammenhænge – fra ansættelse til afskedigelse. 

Som arbejdsgiver kan man gøre følgende for at fremme mangfoldighed og sikre 

ligebehandling for alle på arbejdspladsen:

Indarbejde mangfoldighed i den overordnede strategi, opsætte konkrete mål og udar-

bejde en hand lingsplan for deres gennemførsel og løbende evaluere på, om de opsatte 

mål er nået.

Udarbejde klare retningslinier for mangfoldighed og ligebehandling på arbejdspladsen.

•

•
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Sørge for at personalepolitikken indeholder retningslinier for mangfoldighed og ligebe-

handling, både når det gælder ansættelse, MUS-samtaler, arbejdsmiljø, udvikling og 

forfremmelse, løn og afskedigelse.

Indarbejde resultater med mangfoldighed som et af de elementer, der indgår i den 

år lige evaluering af ledere.

Udpege en mangfoldighedsansvarlig til at koordinere arbejdet med mangfoldighed. 

Uddanne ledere og medarbejdere i mangfoldighed og ligebehandling. Undervisningen 

skal omfatte kendskab til ligebehandlingslovgivning samt skabe forståelse for, at mang-

foldighed er vigtig, og hvilke fordele mangfoldighed indebærer for såvel arbejdsplads 

som med  arbejdere.

Give mulighed for, at medarbejdere kan udtrykke deres mening om og ideer til styr-

kelse af mang foldighed på arbejdspladsen, f.eks. i medarbejder- og/eller minoritets-

netværk eller gen nem spørgeskemaundersøgelser.

Skabe overblik over mangfoldighed på arbejdspladsen ved at udarbejde et Mangfoldig-

hedskort, der tegner et billede af følgende:

 •   Er arbejdspladsen fysisk og informationsmæssigt tilgængelig for alle 

     med arbej dere og patienter?

 •   Hvordan er medarbejdergruppen sammensat? Afspejler den samfundet – 

      hvis ikke, hvorfor?

 •   Bruger arbejdspladsen medarbejdernes mangfoldighed optimalt, f.eks. 

      person lige, sproglige og kulturelle kompetencer?

 •   Hvordan er det med leverandører af forskellige produkter til arbejdspladsen? 

     Har de en politik for mangfoldighed og ligebehandling – eller skulle man 

     overveje at indgå aftale med dem herom? 

Du kan få mere viden på www.mangfoldighed.dk.

•

•

•

•

•

•
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8. AFSLUTNING

Mangfoldighed kræver en indsats – det må der aldrig herske tvivl om. For selvom det er en 

naturlig ting for os, at vi er forskellige, går i forskelligt tøj, spiser forskelligt mad, ser for skel-

lige ud og taler forskellige sprog, så er disse forskelle intet værd, hvis vi hele tiden forsøger 

at til passe os hinanden. Det taber vi på både som mennesker, som arbejdspladser og som 

sam fund.

Dansk Sygeplejeråd og Institut for Menneskerettigheder ønsker at modarbejde en sådan 

ud vik ling. Vi ønsker, at arbejdspladsen skal være et trygt sted at befi nde sig, og at vi alle skal 

have mulig hed for at udfolde vores talenter, der hvor vi arbejder. Det ønsker vi for sundheds-

væse net, og det øn sker vi for faglige organisationer og arbejdspladser i alle sektorer. 

Vi håber, at vi med denne folder har givet inspiration til mere. Hvad enten du har læst den 

som leder, sygeplejerske, læge, patient, tillidsrepræsentant, som fagpolitisk engageret eller 

som ansat i en helt anden sektor – har vi tilstræbt at give nogle korte, konkrete bud på, hvad 

du kan begynde at gøre allerede i dag.

Hvis du vil vide mere
Ønsker du mere information om mangfoldighed og ligebehandling i arbejdslivet, kan du 

kon tak te Institut for Menneskerettigheders mangfoldighedsportal på nettet, www.mangfol-

dig hed.dk. Her kan du læse meget mere om mangfoldighed og mangfoldighedsledelse, om 

lov giv nin gen og ikke mindst kan du hente publikationer, statistikker og undersøgelser fra 

Danmark og EU. Instituttets medarbejdere kan også tage imod dine henvendelser og give dig 

hjælp - så du kan gøre dit for at fremme mangfoldighed og sikre ligebehandling.

Du er altid meget velkommen til at kontakte Institut for Menneskerettigheder eller Dansk 

Syge plejeråd. Vi vil forsøge at hjælpe dig med informationer, råd og vejledning – eller henvise 

dig til, hvor du kan få mere hjælp. Se mere:

www.humanrights.dk

www.dsr.dk

www.mangfoldighed.dk
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