
Verdier som forplikter
Menneskeverd 
Alle mennesker har samme grunnleggende verdi og rett til livets goder. 
 
Helhetssyn på mennesker
Helse- og sosialfaglig arbeid legger til grunn at det er mange aspekter ved menneskers liv som  
har betydning for livskvalitet, og at individ og samfunn påvirker hverandre. 
 
Solidaritet og rettferdighet
Yrkesutøverne skal fremme solidaritet mellom individer og grupper, en rettferdig fordeling av  
samfunnets ressurser og arbeide for økt rettsikkerhet og bedre levekår for utsatte grupper i  
samfunnet. Yrkesutøverne har et særskilt ansvar for å bistå de som ikke kan ivareta egne behov  
og interesser.

Anerkjennelse av ulikhet og ikke-diskriminering
Helse- og sosialfaglig arbeid skal ta hensyn til både fellesmenneskelige behov og individuelle  
preferanser. Yrkesutøveren skal både unngå og bekjempe urimelig forskjellsbehandling av  
mennesker, samt være kritisk til standardiserte tiltak i møte med ulike situasjoner og behov.

Makt og respekt for den enkeltes integritet
Respekten for enkeltindividets verdier og ønske om kontroll over eget liv er grunnleggende i  
helse- og sosialfaglig arbeid. Yrkesutøverne må være oppmerksomme på hvordan de som profesjonell  
part påvirker styrkeforholdet i relasjonen, og at profesjonell makt kan misbrukes.

Tillit, åpenhet og redelighet
Helse- og sosialfaglig arbeid må baseres på tillit mellom yrkesutøverne og brukeren. Tillit kan  
oppstå og styrkes gjennom åpen kommunikasjon, forståelig informasjon, tydelige begrunnelser  
og ivaretakelse av konfidensialitet.

Dialog og samarbeid
I samarbeid må yrkesutøverne vise respekt for andres kompetanse, roller og arbeidssituasjon.  
De må også kunne inngå i reelle dialoger både med brukerne og aktuelle samarbeidspartnere. 

Skjønn og dømmekraft
Et godt faglig skjønn må baseres på en best mulig utforsking av den aktuelle situasjonen,  
og perspektivene til samtlige av de berørte må tas med i betraktningen.

Lojalitet
Den primære lojaliteten hos yrkesutøverne skal være hos den  
mest utsatte parten.

Ansvar
Alle har et selvstendig ansvar for at egne handlinger er i samsvar  
med faglig kunnskap, juridiske rammer og yrkesetiske forpliktelser,  
og skal melde fra hvis de blir pålagt å utføre handlinger  
de ikke anser faglig eller etisk forsvarlige. 
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