Yrkesetiske
Retningslinjer
for Diakoner

INNLEDNING

De yrkesetiske retningslinjer gjelder
for diakoner som er medlemmer av
Det Norske Diakonforbund. Diakoners
arbeidsområde kan være i kirken, i
det offentlige, i diakonale og ideelle
institusjoner og organisasjoner samt
innenfor det private næringslivet.

YRKESETIKK

Yrkesetikk er sentralt for utøvelsen
av profesjonelt arbeid. For diakoner
er det å utføre diakonalt arbeid i
henhold til både etisk og moralsk god
standard en holdning og et mål.

GRUNNLEGGENDE VERDIER

Det Norske Diakonforbunds grunnleggende
verdier tar utgangspunkt i Bibelens verdier om
menneskets ukrenkelighet og iboende verdighet,
likeverd og ikkediskriminering av mennesker,
nestekjærlighet, kamp for rettferdighet
og solidaritet, forsoning, forvandling og
myndiggjøring og vern om skaperverket.

DIAKONENS
PROFESJONELLE ANSVAR

Diakonen er faglig og personlig
ansvarlig for sin tjeneste. Diakonen skal
gjennom studie og bønn trenge dypere
inn i de hellige skrifter og den kristne
tros sannheter, og legge vinn på å leve
etter Guds ord.

DIAKONERS TAUSHETSPLIKT

DIAKONEN OG FORHOLDET TIL KOLLEGAER
OG FRIVILLIGE MEDARBEIDERE

Diakonen skal bevare taushet om personlige
forhold som diakonen får kjennskap til i
sin tjeneste. Det skal ivareta den tillit og
fortrolighet som blir vist diakonen i møte
med enkeltmennesker og grupper.

DIAKONEN I MØTE MED
MEDMENNESKER

Diakonen viser respekt for kollegers arbeid, er lojal og
bidrar til samarbeid. Diakonen bidrar aktivt og konstruktivt i
utformingen og gjennomføringen av virksomhetens arbeid.

DIAKONEN OG FORHOLDET TIL
OPPDRAGSGIVER /ARBEIDSGIVER

Diakonens møte med medmennesker
bør preges av åpenhet, tillit, omsorg
og gjensidig respekt.

Diakonen skal se sitt arbeid som en del av
arbeidsstedets samlede virksomhet, og skal sette
seg inn i forholdene på det lokale arbeidsstedet.

DIAKONEN OG
SAMFUNNSOPPDRAGET

Diakonen skal være orientert om kirkens
og samfunnets strukturer og utvikling, og
søke å skape gode samarbeidsrelasjoner
til ulike offentlige myndigheter og private
institusjoner og organisasjoner.

KONSEKVENSER

En diakon som i sin stilling opptrer på en måte
som er i strid med de yrkesetiske retningslinjer
ved at det har foregått alvorlige enkeltbrudd
eller vedvarende adferd som bryter med
retningslinjene, og/eller hvor medlemmet ikke
viser vilje til å endre seg, må ta de konsekvenser
som følger.
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