Oss människor emellan

Vi skapar utrymme för nya tankar och
nya förhållningssätt genom reflektion.

Vi diskuterar kontinuerligt etiska frågor
vid arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal
och i ledningsgrupper.

Vi synliggör de brister i efterlevnaden av
värdegrunden som vi uppmärksammar.

Vi utformar egna etiska målformuleringar vid varje arbetsenhet utifrån de
gemensamma.

Vi strävar efter kvalitet i mötet mellan
människor.

För att synliggöra etiska frågeställningar och
öka medvetenheten om etiska dilemman startades våren 2006 ett arbete med att ta fram en
gemensam etisk värdegrund inom socialtjänsten i Karlsborgs kommun.

Karlsborgs kommun
Socialtjänsten

Arbetet har resulterat i ett värdegrundsprogram som ska
fungera som ett underlag för det fortsatta arbetet med
etiska frågor. Värdegrundsprogrammet finns att hämta på
www.karlsborg.se/socialtjanst.
Vi har fungerat som processledare
i värdegrundsarbetet 2006-2007:
Annika Alexandersson, handledare vid
dagverksamheten Arken
Gunhild Granberg, biståndsbedömare
Mai Karlsson, rehabassistent
Helene Åhman, sjuksköterska särskilt boende
Tina Kjellgren, arbetsterapeut
Kerstin Alexandersson-Broberg, undersköterska och
administrativt stöd
Monica Kihlström, psykiatrisjuksköterska
Monika Persson, undersköterska hemvården
Vi har fungerat som vägledare och resurspersoner
i värdegrundsarbetet 2006-2007:
Carita Karlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Vanja Bring, projektledare och förvaltningssekreterare
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Gemensam etisk

värdegrund

Oss människor emellan
Respekt

Bemötande

Självbestämmande

”Att få behålla sin självkänsla
och integritet - att bli sedd
och respekterad.”

”Att bli bemött och betraktad
utifrån den människa man
faktiskt är - att aldrig behöva
bli ett objekt.”

”Att få vara den man är och
att min röst är hörd och har
betydelse.”

Varje människa är unik och ska res-

Varje möte mellan människor är unikt

Varje val som den enskilda människan

pekteras och accepteras för det värde

och ska präglas av respekt, lyhördhet

gör är unikt och i varje insats ska hän-

han/hon har utifrån sin egen person.

och värdighet. Vårt arbete ska utföras

syn tas till den enskildes självbestäm-

I vårt arbete utgår vi ifrån att varje

så att den enskilda människan ges

mande och integritet. Olika maktsi-

individ är en del av samhället och har

möjlighet att bli sedd, bekräftad och

tuationer som uppstår i yrkesmässiga

rätt till en meningsfull vardag.

lyssnad till.

möten ska hanteras med ett professionellt förhållningssätt.

