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ETISKA REKOMMENDATIONER 
FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

1) Social- och hälsovårdsak-
törerna respekterar klientens och 
patientens människovärde och 
grundläggande rättigheter

2) Klientens och patientens 
intresse är utgångspunkten för 
social- och hälsovården

3) Inom social- och hälsovården är 
det fråga om växelverkan

4) Personalen svarar för arbets-
kvaliteten

5) God vård och service förutsätter 
ansvarsfullhet både i beslut och 
verksamhetskultur

SIST OCH SLUTLIGEN 
HANDLAR ALLT OM MÄNNISKOR
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Delegationens verksamhet består av 
möten, seminarier, evenemang och 
samarbete med olika aktörer. Årligen 
hölls i medeltal sex möten. Delegatio-
nen beslutar om sina ställningstagan-
den, rekommendationer och publika-
tioner vid sina möten. Delegationen 
kan tillsätta sektioner och arbetsgrup-
per som stöd för sitt arbete. 

Delegationen består av en ordförande, 
en vice ordförande och 18 andra med-
lemmar med personliga suppleanter. 
Medlemmarna är förtrogna med 
etiska frågor inom social- och hälso-
vårdsområdet, och de representerar 
dem som anlitar respektive anordnar 
tjänster, yrkesutbildad personal, juri-
dik och forskning. Bland medlemmar-
na finns fyra riksdagsledamöter med 
personliga suppleanter. Delegationen 
har en generalsekreterare och en 
avdelningssekreterare. 

Delegationen tillsätts för fyra år i sän-
der, och dess verksamhet är offentlig. 
Mötesprotokollen, rekommendatio-
nerna och utlåtandena finns att se på 
delegationens webbplats. 

Delegationens verksamhet kan utvär-
deras bl.a. genom följande:
•	 Begärda utlåtanden och ställ-

ningstaganden 
•	 Respons som den fått på olika sätt
•	 Publicitet
•	 Deltagande i aktuella debatter

Riksomfattande etiska delegatio-
nen inom social- och hälsovården 
har till uppgift att behandla och 
ta ställning till frågor som är av 
principiell etisk betydelse för 
social- och hälsovården samt för 
patientens och klientens rättig-
heter och ställning.

Delegationen:
1) tar initiativ, ger utlåtanden och 
rekommendationer om etiska frågor 
inom social- och hälsovården samt 
väcker samhällsdebatt kring dessa 
frågor; 

2) bistår med experthjälp vid utveck-
landet av social- och hälsovården och 
relevant lagstiftning; 
 
3) samlar in och förmedlar informa-
tion om etiska frågor inom social- och 
hälsovården samt om internationell 
diskussion om etiska frågor inom 
området med hjälp av publikationer, 
utbildning och motsvarande;  

4) följer utvecklingen av och tekno-
login som används inom social- och 
hälsovården ur ett etiskt perspektiv; 

5) behandlar etiska frågor med  
anknytning till rättigheterna och ställ-
ningen för patienter inom hälso- och 
sjukvården samt klienter inom social-
vården. 


