
Värdegrund - Sydsvenska Hälsogruppen
Värdegrunden innehåller ett antal grundvärden, en vision och vissa handlingsprinciper som ska fungera 
normerande. Våra grundvärden är respekt, välbefinnande och professionalitet. 

Respekt
Respekt är grundläggande för vårt sätt att behandla varandra och våra boende/klienter. Det är ett 
personligt förhållningssätt till det som man inte helt förstår. Ett öppet och respektfullt förhållningssätt 
från personalens sida bekräftar andras behov av att bli sedda och hörda.

Först och främst betyder det att mötet mellan boende/klienter och verksamhetens företrädare ska präglas 
av respekt. Men respekt ska även gälla förhållandet mellan de anställda. Respekt förutsätter en öppenhet för 
olikheter, en förståelse för att även det som är annorlunda kan ha ett värde. Respekt och tolerans hör ihop. 
Respekt betyder att vi försöker ha ett generöst sätt att bemöta andra människor. Det innebär att vi 
försöker se och uppskatta olikheter i åsikter och förutsättningar.

Välbefinnande
Ett av de viktigaste syftena med vår verksamhet i SHG är att möjliggöra välbefinnande för våra 
boende/klienter. Det innebär i första hand att de personer vi har fått i uppdrag att stötta och hjälpa, 
ska kunna känna trygghet och få en möjlighet att efter sina förutsättningar uppleva en meningsfull tillvaro.

Professionalitet 
Professionalism och kompetens hänger nära samman. Ledning och personal på SHG sätter därför 
kompetensen i främsta rummet. Kompetens har den medarbetare och chef som bejakar och är villig att 
i praktiken tillämpa innehållet i vår värdegrund. Dessutom ska han eller hon ha de insikter och kunskaper 
som i övrigt krävs för att kunna utföra sitt arbete på rätt sätt.

Vision
Vår ambition är att göra det möjligt för våra boende/klienter och vår personal att uppleva välbefinnande, 
meningsfullhet och trygghet i tillvaron. Vi vill skapa förutsättningar för alla att få sina behov och önskemål 
uppfyllda. Vi ska så långt som möjligt slå vakt om de boendes/klienternas rätt att utforma sina liv såsom 
de själva önskar. Syftet är att alla som arbetar i SHG ska kunna leva upp till denna vision.

Läs mer om vårt arbete på www.shg.se


