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HÄLSA ÄR HÄLSA



LIKA Värde Människovärdet

• Respekten för mänskligt liv – en uppfattning om livets 

okränkbarhet

• alla människor har vissa fundamentala rättigheter som ska 

respekteras och att i dessa avseenden är ingen förmer än 

någon annan



Regeringsformen

• ”Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir 

vägledande inom samhällets alla områden samt värna den 

enskildes privatliv och familjeliv” (RF 1 kap. 2§, 4:e stycket) 

• ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans frihet 

och värdighet” (RF 1 kap. 2§, 1:a stycket)



Sveriges Värdegrund

• Medborgare

• Målgrupp

• Medarbetare



Egenvärde     Socialt värde   Bidragsvärde

Rätten att:  Vara               Vara med         Bli



Meningen med livet

• https://www.youtube.com/watch?v=BrYFFIESx3c&list=RDBrYF

FIESx3c&start_radio=1&spfreload=10#t=0

• https://www.youtube.com/watch?v=aboZctrHfK8

https://www.youtube.com/watch?v=BrYFFIESx3c&list=RDBrYFFIESx3c&start_radio=1&spfreload=10#t=0
https://www.youtube.com/watch?v=aboZctrHfK8


Sisyfos
"Man måste tänka sig 

Sisyfos lycklig." 



KASAM  VS Maslow

• Känsla av sammanhangmeningbegriplighanterbar

• Hanterbarbegripligmeningförståelse av sammanhang

• Behovstillfredsställelse 



https://www.aftonbladet.se/debatt/a/QlqrGx/svenska-

varderingar-slutar-i-rent-hyckleri

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/QlqrGx/svenska-varderingar-slutar-i-rent-hyckleri


• Arbeidslivets hysteriske svadaprosesser

• insisterte på at enhver bedrift må ha et «Purpose» og et 

«Why». Ingen satire kan utkonkurrere en så eklatant og 

utilsiktet presentasjon av poenget: moderne arbeidsliv består i 

økende grad av å prate om hva vi gjør og hvorfor, og i mindre 

grad av faktisk å gjøre det. 

• https://www.dagbladet.no/kultur/arbeidslivets-hysteriske-

svadaprosesser/68777233 Arve Hjelseth

http://www.nattogdag.no/2016/09/67835/
https://www.dagbladet.no/kultur/arbeidslivets-hysteriske-svadaprosesser/68777233


”Värdegrundens styrka och svaghet är den abstrakta 

karaktären. Ingen vill egentligen något annat än det som 

står i värdegrunden. Det innebär att värdegrunden i sig 

själv är innehållslös. Den måste konkretiseras. Om man 

låter bli att göra det så kan man vara överens med alla. 

Det är en idealisk metod om man vill skapa en skenbar 

gemenskap.” 
( Orlenius, K. (2012), Värdegrunden – finns den? (orig. 2001), Stockholm: Liber, s. 25) 

VÄRDEGRUND



Få känner till de angivna principerna 

Myndigheter tar inte sin utgångspunkt i den formulerade 

värdegrunden 

• Värdegrunden utgör en sidoverksamhet, saknar 

betydelse för kärnverksamheten. 

• Den införs ofta uppifrån och ned i organisationen och 

saknar förankring i organisationen (dvs. brister i legitimitet 

och nytta). 

Värdegrundens innehåll (diskursen) har alltmer anpassats 

till näringslivet 

Värdeskapande



Personcentrerat (Värdegrunds)arbete

• ANSVAR 

• UTKRÄVANDE AV ANSVAR



Personcentrerad arbete

1. Partnerskap                                         Makt

2. Patientberättelse                                Evidens 

3. Dokumentation                                   Önskvärd / möjlig



Utmaningar

• Vårdval  och  värdeval

• Göra rätt eller göra gott

• Värdebaserad vs evidensbaserad och standard

• Hur leda och fördela personcentrerat arbete



Kvalitet och effektivitet

• Associativ effektivitet

• Adaptiv effektivitet

• Produktionseffektivitet
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Värdekonflikter

• Fri åsiktsbildning       Skapa förtroende för myndigheten 

Etik                 Politik              Juridik           PraktikIndividens
autonomi Kollegial lojalitet 

Mitt liv                             Ditt arbete fr

ihet  Statlig styrning 

• Intresse konflikter-rollkonflikter-lojalitetskonflikter-

värdekoflikterkvalitet i serviceKostnadseffektivitet och 

produktivitet 

• Personligt ansvar        Strukturella ramfaktorer 





Avvägningar mellan olika värden – hur gör man? 

Fatima ringer dig och ber om råd. Hon arbetar som kurator i 

vuxenhabiliteringen som på kort tid har fått massa nya ärenden 

där det är centralt för patienterna att handläggningen går snabbt 

och att behandlingstillfällen minskar. Fatima tycker inte det är 

möjligt för teamet att följa interna arbetsprocesser och 

kvalitetskrav och samtidigt hålla tiderna och behandlingarna få. 

Det är ju en personcentrerad process.  Konfliktnivån stiger i 

verksamheten. Högsta ledningen betonar att 

handläggningstiderna och behandlingar måste kortas. Facket och 

teammedlemmarna tycker att kvaliteten och rättssäkerheten blir 

lidande. 



Dilemmadiskussion

• Vad ser du som problematiskt i den här situationen?

• Vad skulle du göra om du vore x? 

• Vilka råd ger du till Fatima? Hur kan man tänka i en sådan 

situation? 

• Har du upplevt liknande situationer? Skulle något liknande 

kunna hända hos oss?



Normer: Delaktighet                Effektivitet Transparens rättssäkerhet    Tillit

Tillgänglighet                 Standardiserad evidensbaserad

2000                                                      2010                                   2015

Lindqvist Nia

Bemötande

NPM           NWS                    NPG

Marknad    Byråkrati           Profession

Värdegrundsåret                                                  Värdegrundsdelegationen    Tillitsdelegationen

Personer med funktionsnedsättning                                        Värdegrundsarbete även internt

Från patient till medborgare



Kunskapsbildning och lärande i 
värdebaserad verksamhet
• Evidensbegreppet

• Professionsmodellen

• Klokmodellen



VERKSAMHET

SAMVERKAN
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Bästa tillgängliga kunskap.

Bästa tillgänglig kunskap. Kunskapsarenan 

för personcentrerat arbete i habilitering



Färdigheter

Kunskap

Engagemang

Kompetens


