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Värdegrund för hälso- och sjukvården i
Stockholms läns landsting
inom ramen för en hälso- och sjukvårdsetisk
plattform
# Hälso- och sjukvårdsetisk vision
# Grundläggande hälso- och sjukvårdsetiska värderingar
# Hälso- och sjukvårdsetiska principer

Visionen om en god hälso- och sjukvård
Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv
hälso- och sjukvård bidra till att skapa förutsättningar för god hälsa. Hälsa i
grundläggande bemärkelse innebär frånvaro av sjukdom och följder av skada.
God hälsa är emellertid något mer. Hälsa är relativt till varje individs personliga
värderingar och livsvillkor. En person har god hälsa när han eller hon är fri från
sjukdom och följder av skada, och utifrån sina speciella förutsättningar och omständigheter, uppnår så god hälsorelaterad livskvalitet som möjligt
Arbetet med att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador samt
minska och lindra lidande, ska ske på lika villkor för hela befolkningen i länet.
I detta arbete ska patienten stå i centrum. Vården ska utgå från individens hela
situation, så att fysiska såväl som psykologiska, sociala, kulturella och existentiella behov och förväntningar beaktas.
Patienternas behov av trygghet och värdighet ska prägla all vård och behandling.
Patienternas integritet och rätt till självbestämmande ska alltid respekteras. I dialog med vårdpersonalen ska patienterna få stöd att ta beslut i frågor som rör
deras hälsa.
Vårdens resurser ska användas på ett så effektivt sätt, att de kommer så många
behövande som möjligt till nytta. När resurserna inte räcker, ska de med störst
behov få hjälp först.
Landstinget ska stödja och skapa förutsättningar för dem som verkar i hälso- och
sjukvården att arbeta utifrån denna värdegrund.
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Grundläggande värderingar och principer
Människovärdet
Hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för människovärdet. Varje
människa är en unik oersättlig individ med samma absoluta och okränkbara
värde.
Detta innebär att varje enskild individs människovärde är oberoende av det
värde hon eller han åsätts av omgivningen.
Människovärdet medför rätt till vård på lika villkor, rätt till bevarad integritet,
rätt att fritt bestämma över sitt liv.

Människovärdesprinciper
Vård på lika villkor innebär att en persons behov av vård ska styra oavsett kön,
ålder, funktionshinder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller
sexuell identitet.
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.
Varje patient har rätt att säga ja eller nej till ett erbjudande om vård, förutsatt att
hon eller han är i stånd att själv bestämma över sitt liv. I hälso- och sjukvården ska
vars och ens rätt till självbestämmande – autonomi - respekteras.
Särskild omtanke ska visas de patienter som har större behov av stöd än andra
för att kunna göra sig hörda eller för att kunna hävda sin självbestämmanderätt.

Hälsa
Hälsa i grundläggande bemärkelse innebär frånvaro av sjukdom och följder av
skada. God hälsa är emellertid något mer. Hälsa är relativt till varje individs personliga värderingar och livsvillkor. En person har god hälsa när han eller hon är
fri från sjukdom och följder av skada, och utifrån sina speciella förutsättningar
och omständigheter, uppnår så god hälsorelaterad livskvalitet som möjligt.
Hälsoprinciper
Landstinget har ett ansvar för att kartlägga och bedöma befolkningens hälsooch sjukvårdsbehov som underlag för resursfördelning.
Hälso- och sjukvården ska initiera och stödja en god hälsoutveckling hos befolkningen genom hälsofrämjand e och sjukdomsförebyggande insatser.

Hälso- och sjukvården ska i samråd med patienter effektivt behandla sjukdom
eller skada, när så är möjligt. Patienter ska även få rehabilitering efter behandling av sjukdom och skada.
Hälso- och sjukvården ska präglas av en strävan att minimera de risker och
skador som kan bli följden av undersökningar och behandlingar.
Insatserna ska bidra till att patienterna uppnår - och bibehåller - en så god hälsa
och livskvalitet som möjligt samt stödja det friska hos ind ividen, såväl vid akut
sjukdom och skada som vid kronisk sjukdom och funktionshinder.
Hänsyn ska tas till varje individs speciella förutsättningar och omständigheter.

Omsorg
Att visa omsorg innebär först och främst att erbjuda patienter adekvat och
kompetent hälso- och sjukvård. Allt vårdarbete ska utgå från att varje individ är
unik med många olika behov, fysiska, psykologiska, sociala, kulturella och
existentiella.
Att visa omsorg är att med respekt för den enskildes integr itet förhindra, lindra
eller befria från lidande och smärta, så långt det är möjligt. Omsorg är också att
bemöda sig om att öka patienternas välbefinnande, även då man inte kan bota.
En viktig del av omsorg är det sätt på vilket personalen bemöter patienter och
närstående.

Omsorgsprinciper
Omsorg innebär att göra vad man kan för att öka patienters och även närståendes
välbefinnande.
Allt bemötande i hälso- och sjukvården ska präglas av omtanke och empati.
Bemötandet i vården ska utgå från att varje individ är unik med olika behov.
När man inte kan bota ska vården inriktas på att ge lindring, stöd och tröst.
Särskild omsorg ska visas patienter i livets slutskede.
Omsorg ska även visas gentemot patienternas närstående. Deras behov av stöd,
trygghet och förståelse ska också tillgodoses.

Rättvisa
Hälso- och sjukvård ska fördelas rättvist. Resurserna ska användas där de har
effekt ur såväl ett patient- som befolkningsperspektiv.
När resurserna är begränsade ska den som har störst behov av hälso- och
sjukvård och dess omsorg och omvårdnad ha företräde.

Rättviseprinciper
Hälso- och sjukvården har skyldighet att i första hand hjälpa och stödja dem
med störst behov. Detta ska ske i enlighet med de av riksdagen antagna
riktlinjerna för prioriteringar (slutbetänkandet av Prioriteringsutredningen,
SOU 1995:5, Vårdens svåra val).
Hälso- och sjukvården ska utnyttja sina resurser så effektivt som möjligt, så att
de gör största möjliga nytta samt ständigt sträva efter att förbättra och utveckla
sina resultat och sin verksamhet.
Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården, ska snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd, för att fastställa vårdbehov och vårdinsats.
Effekterna av förebyggande, utredande och behandlande åtgärder ska utvärderas
och bedömas samt att resultaten ska göras tillgängliga.
Det är vårdpersonalens skyldighet att särskilt värna om de patienter som behöver
stöd för att hävda sina rättigheter.

