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Värdegrund för hälso- och sjukvården, innehållande grundläggande värderingar och
principer inom ramen för en etisk plattform
Miljöpartiet avser att i landstingsfullmäktige anföra följande:
Landstinget bör ta fram ett system som gör det möjligt att konkret följa upp värdegrunden i
verksamheterna.
I de avtal som landstinget tecknar med leverantörer/entreprenörer bör värdegrunden ingå.
Etisk upphandling ska vara ett viktigt inslag i värdegrunden. Stockholms läns landsting gör många
och stora upphandlingar och kan driva på utvecklingen av varor och tjänster i positiv riktning.
Landstinget bör inte upphandla av företag som är oseriösa eller uppträder oetiskt genom
diskriminering eller visar bristande ansvar när det gäller exempelvis mänskliga rättigheter, miljö,
tillverkning, tobak, alkohol, droger och pornografi.
SÄRSKILT UTTALANDE
Miljöpartiet vill i övrigt peka på fyra mycket viktiga principer, som ingår i den politik som partiet
driver och som nu bekräftats i värdegrunden:
•

Att patienten ska stå i centrum. Vården ska utgå från individens hela situation och såväl
fysiska som psykologiska, sociala, kulturella och existentiella behov och förväntningar ska
beaktas.

•

I hälso- och sjukvården ska – på alla nivåer – finnas en skyldighet att handla så att
människors integritet inte kränks eller skadas på annat sätt. Individens värdighet ska
skyddas.

•

Insatserna ska bidra till att patienterna uppnår och bibehåller en så god hälsa och
livskvalitet som möjligt samt stödja det friska hos individen, såväl vid akut sjukdom eller
skada som vid kronisk sjukdom och funktionshinder. Hänsyn ska tas till varje individs
speciella förutsättningar och omständigheter.
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•

Allt bemötande i hälso- och sjukvården ska präglas av omtanke och medkänsla.

Hälso- och sjukvårdens värdegrund är grundläggande för allt arbete inom vården. På samma sätt
är socialtjänstens värdegrund grundläggande för allt socialt arbete. Att värdegrunden blir
gemensam i de verksamheter där samverkan förekommer är en förutsättning. Först då har man en
likvärdig grund att stå på och kan tillsammans utveckla kvaliteten i arbetet. Det är därför viktigt att
hälso- och sjukvårdens värdegrund är föremål för gemensamma diskussioner i alla de
verksamheter, där samverkan förekommer och att detta arbete dokumenteras. Den gemensamma
värdegrunden bör även skrivas in i de övergripande samverkansdokumenten.
Samverkansdokumenten, både lokalt och centralt, bör följas upp regelbundet.

