
Sak 34-2022 Betaniens organisasjonsidentitet

Formål:
Formålet er å informere om den mottatte forskningsrapporten knyttet til Betaniens organisasjonsidentitet.

Bakgrunn:
Våren 2022 gjennomførte VID vitenskapelige høgskole et forskningsarbeid knyttet til Stiftelsen Betanien Bergens 
organisasjonsidentitet. Datainnsamlingen har bestått av 11 intervju av totalt 43 personer, en spørreundersøkelse og 
dokumentanalyse.

Knyttet til hva som særpreger organisasjonsidentiteten konkluderer forskerne med at det er et firedelt svar som 
samlet uttrykker organisasjonsidentiteten:

1. Historien er tydelig til stede og organisasjonen profileres som ideell.
2. Det er en bredspektret motivasjon som forbindes med stolthet over å ha vært pioner, opplevelsen av å 

levere gode tjenester, omsorg og godt fellesskap.
3. Aktørene har begrenset innsikt i hvorvidt og hvordan strategiske beslutninger tas med utgangspunkt i 

Betaniens identitet.
4. Betaniens oppstartsfase er preget av pionerånd og innovasjon, men det er krevende å finne nyere 

eksempler.

Forskerne viser til fire mulige scenarier for utvikling av Betaniens fremtidige organisasjonsidentitet:
1. Fortsette som før
2. Rendyrke den diakonale identiteten, noe som innebærer å la stat og kommune overta driften som ikke er 

rent diakonal.
3. Strategisk verdiarbeid som vil bidra til å styrke det diakonale perspektivet.
4. Vokse og konkurrere

Medbestemmelse:
Saken er ikke drøftingspliktig, men blir informert om i organisasjonen.

Miljøperspektiv:
Vedtaket har ingen negativ påvirkning på det ytre miljø.

Verdier:
Verdiene er vesentlige i arbeidet knyttet til å styrke Betaniens egenart og identitet. Dagens verdier omsorg som 
alltid setter brukerens behov i sentrum, helhetssyn på mennesket der det vises respekt for hvert menneskes 
integritet og kulturelle bakgrunn, åpenhet for livets åndelige dimensjon, kreativitet i egen virksomhet, og 
kvalitetsbevissthet i det faglige arbeid danner utgangspunktet for det som skal bli et systematisk verdiarbeid og en 
utvikling av Betaniens identitet.
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Forslag til vedtak:
1. Styret tar informasjonen til orientering.

Vedlegg:
1. VID Rapport 2022/3: «I tjeneste for mennesker» Stiftelsen Betaniens organisasjonsidentitet
2. Presentasjon av resultater gitt i Stiftelsen Betanien Bergens styre 14. juni 2022

Saksbehandler: Åse Meistad Skjellevik, styresekretær
Ansvarlig: Per Martin Knutsen, styreleder og administrerende direktør Stiftelsen Betanien Bergen
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