
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

HOLDNINGER OG HANDLINGER I ET FLERKULTURELT 
ARBEIDSLIV 
 
 
 
 
 

Bakgrunn for saken: 
Det har i mange år vært et sterkt engasjement for flerkulturelle spørsmål i NSF Oslo.  
 
Våren 2000 tok NSF kontakt med videreutdanningen for flerkulturell forståelse ved 
Høgskolen i Oslo. (HiO). NSFs hensikt var å få belyst det flerkulturelle arbeidsmiljøet som 
sykepleiere jobber i til daglig. NSF var økonomisk ansvarlige mens Senter for flerkulturelt og 
internasjonalt arbeid (SEFIA) ved HiO var faglig ansvarlige. Etter dialog med høgskolen ble 
det inngått en avtale om at Tone Danielsen ved videreutdanningen skulle gjøre en 
undersøkelse ved tre utvalgte pleieinstitusjoner i Oslo-området (et sykehjem, en 
hjemmetjeneste og et sykehus). Arbeidet ble lagt opp som et feltarbeid med flere uker på hver 
av de tre institusjonene i kombinasjon med intervjuer. Fokuset var arbeidsmiljøer hvor 
majoritetsbefolkningen (norske) og minoritetsbefolkningen (innvandrere og etniske 
minoriteter) samhandler på presumtivt like vilkår. 
 
Det ble nedsatt en styringsgruppe ledet av nestleder i NSF, et forbundsstyremedlem, en 
fylkesleder, et fylkesstyremedlem og to lokale tillitsvalgte fra NSF Oslo. 
 
Kartleggingen ble gjennomført i perioden oktober 2000 til april 2001 og resulterte i rapporten 
”Holdninger og handlinger i et flerkulturelt arbeidsmiljø”. Rapporten ble presentert på NSF’s 
landsmøte i 2001. 
 
Rapporten avdekket at det ble brukt forskjellige sett med normer og spilleregler for oss og de 

andre. Da var de «de andre» ikke definert som de med en annen profesjon, men de med en 
annen hudfarge og kulturell bakgrunn. Det var få sykepleiere med innvandrerbakgrunn som 
ble utsatt for direkte rasisme i sitt daglige arbeidsmiljø. Svært mange opplevde likevel at de 
stanget mot et «glasstak», de følge at de ble marginalisert, ekskludert og diskriminert. Det ble 
beskrevet at de møtte en rekke usynlige stengsler som var til hinder for egen videre utvikling, 
kompetanseheving, lønn, arbeidsvilkår, ansettelser og forfremmelser. 
 
I årene etter dette arbeidet NSF med hvordan de skulle møte de utfordringene som ble påpekt 
i rapporten. Problematikken ble inkludert i tillitsvalgtopplæringen, men er ikke med som et 
tema i den nye basisopplæringen. Oslo etablerte ”forum for flerkulturelle sykepleiere” i 2005. 
Forumet var aktivt i mange år og i 2013 innledet de samarbeid med sykepleiere som var 
aktive i det tidligere MIGRAHEL. I samarbeid med fylkesstyret i Oslo etablerte de seg som 
en faggruppe i 2013, faggruppens styre har medlemmer fra flere sektorer og består av 
sykepleiere fra hele landet . Etter målrettet jobbing tilfredsstilte de våren 2014 alle kriterier til 
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å bli opptatt som en selvstendig faggruppe i NSF. Forbundsstyret ønsket en evaluering av 
faggruppenes tilknytning til organisasjonen før de tok opp nye faggrupper. Høsten 2014 ba 
NSF Oslo om en ny vurdering av opptak og begrunnet dette med at dette er en gruppe som 
oppfyller alle kriterier for å bli en faggruppe, men også med at det er et behov for økt fokus på 
det flerkulturelle perspektivet i NSF. Forbundsstyret opprettholdt sitt opprinnelige vedtak. 
 
Oppsummert oppfatter NSF Oslo det som om NSFs engasjement i forhold til flerkulturelle 
utfordringer er trappet ned og lite fokusert på. Dette mener vi er beklagelig. Rapporten 
«Holdninger og handlinger i et flerkulturelt arbeidsliv» fra 2001 er så gammel at vi vurderer 
den som ikke representativ for dagens arbeidsliv. NSF Oslo mener det er behov for en ny 
undersøkelse «Holdninger og handlinger i et flerkulturelt arbeidsliv – 2016» som gjør opp 
status 15 år etter den første undersøkelsen. 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Med utgangspunkt i undersøkelsen «holdninger og handlinger i et flerkulturelt arbeidsliv» fra 
2001 gjennomføres en landsdekkende undersøkelse for å kartlegge holdninger og handlinger i 
det flerkulturelle arbeidsmiljøet i dag. 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

Rapporten: http://portretter.no/binfil/download.php?did=6926 
Vedlegg 1: NSF Oslos arbeid med flerkulturelle spørsmål 
Vedlegg 2: Notat til forbundsledelsen høsten 2015 
 
 
 
 
 


