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Vad är värdegrund? 

• Ett slags ideal 

• Klargör vilka etiska värden och normer som ska vara grunden i 
en verksamhet 

• Förhållningssätt 

• Tydliggör värderingar 

 

• Stöd för alla medarbetare 

• Något alla bör vara överens om 

 



Unikt för äldreomsorgen 

• Lagstadgad nationell värdegrund sedan 2011 

 

• Att det står i en lag innebär att det är bindande och måste 
följas 



Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) 

• 5 kapitlet,  4 § 

• ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på 
att äldre personer får leva ett värdigt liv och 
känna välbefinnande (värdegrund)”. 

 

 

• Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) 

 Beskriver hur lagen om värdegrunden kan 
 praktiseras 

 



Vad innebär värdegrunden i det 
dagliga arbetet?  
 

 

För att en värdegrund inte bara ska bli 
”tomma ord” så är det viktigt att 
konkretisera vad den innebär i 
praktiken, i det dagliga arbetet  



Vad menas med värdigt liv? 

 

 

•Diskutera! 



Värdigt liv 

Socialstyrelsen beskriver det så här: 
 

”Insatser av god kvalitet, privatliv och 
integritet, självbestämmande, 
delaktighet och individanpassning samt 
gott bemötande”. 



Vad menas med välbefinnande? 

 

 

•Diskutera! 



Välbefinnande 

 

Socialstyrelsen tar upp följande: 

• Trygghet 

•Aktiv och meningsfull tillvaro 



Vad betyder lagen för dig som 
arbetar i äldreomsorg? 

 

• Den äldre personen ska så långt det är möjligt själv få välja 
vilken omsorg som behövs; vad den ska innehålla, hur den ska 
utformas och när den ska ges 

 

• Eftersom lagstiftningen betonar att respekten för den enskilde 
personens integritet är viktigt, så måste du alltid tänka på vad 
det betyder för just den person du ger omsorg 



Anpassar du ditt arbetssätt enligt 
lagen / de allmänna råden? 

 

Diskutera: 

 

Om inte – varför? 

 

Om du gör det – på vilket sätt? 



Reflektionsfrågor 

•Hur kan du arbeta för att äldre ska få 
ett gott bemötande? 

 

•Hur kan du göra för att de äldre du 
ger omsorg upplever att han/hon 
behandlas som en unik individ? 



Reflektionsfrågor 

•Vad kan du göra för att de äldre du 
träffar i ditt arbete ska uppleva att de 
får en omsorg med god kvalitet? 

 

•Hur vet du vad god kvalitet är? 

 

•Vem avgör vad som är god kvalitet? 



Utvecklas i arbetsgruppen! 

 

Om du och dina medarbetare diskuterar 
värdegrunden och hur stöd och omsorg ges 
bidrar det till kompetensutveckling både 
individuellt och i arbetsgruppen. Genom att 
lyssna på varandra, ställa frågor och 
kommentera bidrar ni till varandras 
utveckling. 

 


