
Etiska riktlinjer för sjukskötare  
 
Sjukskötaren1

 är sakkunnig inom vårdarbetet vars målsättning är att främja och upprätthålla hälsa, 
förebygga och vårda sjukdom samt lindra lidande.   
De etiska riktlinjerna beskriver vårdarbetets etiska värderingar och principer för sjukskötare, 
studerande i branschen, övriga yrkesgrupper inom social- och hälsovården samt för patienten2

 och 
samhället. Utgående från de etiska riktlinjerna främjar sjukskötaren en god vård av patienten samt 
förebygger lidande.  
 
Expert på god vård  
Sjukskötaren respekterar människovärdet i alla livsskeden och bemöter varje patient som en värdig 
människa. Sjukskötaren respekterar patientens självbestämmanderätt samt stöder och uppmuntrar 
patienten till delaktighet i den egna vården samt i beslutsfattandet om den.  
Sjukskötaren bemöter patienten rättvist och likvärdigt. Sjukskötaren vårdar varje patient på lika 
villkor och beaktar varje patients individuella livssituation och vårdbehov.  
 
En sakkunnig samarbetspartner 
Sjukskötaren samarbetar med patienten och patientens närstående för patientens bästa. 
Sjukskötaren respekterar patientens integritet, iakttar tystnadsplikt och säkerställer för sin del, att 
uppgifter om patientens vård och välbefinnande på ett konfidentiellt sätt förmedlas till andra 
yrkesgrupper som deltar i vården.  
Sjukskötaren är kollegial, värdesätter sin egen och andra sjukskötares sakkunskap och stöder 
yrkesgruppens medlemmar i deras yrkesutveckling och beslutsfattande.  
Sjukskötaren samarbetar med andra yrkesgrupper och personer som deltar i vården, respekterar 
deras kompetens samt främjar en interaktiv mångprofessionalitet, där det gemensamma målet är att 
ge patienten en god vård.  
Sjukskötaren ansvarar över sitt eget vårdarbete inför patienter och deras närstående samt inför sin 
arbetsgivare och samhället. En sjukskötare har rätt till integritet och okränkbarhet samt rätt att bli 
bemött med respekt i alla skeden av sin karriär.  
 
En utvecklare av vårdarbetet 
Som sakkunnig inom vårdarbete ansvarar sjukskötaren för att vårdarbetet utvecklas och evalueras 
evidensbaserat. En sjukskötare har rätt och skyldighet att upprätthålla och utveckla sin yrkeskunskap 
samt rätt till sådana arbetsförhållanden som gör det möjligt att utvecklas i yrket och att utveckla 
vårdarbetet.  
Sjukskötaren medverkar till ett arbetsklimat där vårdarbetet följer etiska riktlinjer och ingriper mot 
oetiskt handlande. 

Sjukskötaren deltar i utvecklingen av vårdarbetet och i beslutsfattandet om vårdarbetet 
under sina olika lokala, regionala, nationella och internationella uppdrag. I alla sina uppgifter 
ska sjukskötaren främja hälsa och välbefinnande på såväl individuell, samhällelig som global 
nivå. 

 
1 Med sjukskötare avses personer som avlagt sjukskötar-, hälsovårdar-, barnmorske- eller YH-

förstavårdarexamen.  
 
2 Ordet patient hänvisar i vid bemärkelse till patienter och klienter inom social- och hälsovården.  

 


