
Etikbox för äldreomsorgen
är ett stöd- och utbildningsmaterial om den  
nationella värdegrunden för äldreomsorgen i ett 
nytt pedagogiskt format.

Vad innehåller Etikboxen?
Etikbox för äldreomsorgen består av 25 Etik-
kort:  
• Etikkort 1 - 16 handlar om etiska dilemman

som behandlats av socialstyrelsens (SoS)
råd för etiska frågor.

• Etikkort 17 – 20 informerar om värde- 
 grunden för äldreomsorgen. 

• Etikkort 21 – 25 innehåller idéer till teman
för arbetsplatsträffar (APT) och anhörigträffar.
På varje Etikkort finns fakta och frågor till 
grund för samtal om äldreomsorgens värde-
grund.

Vem kan använda Etikboxen?
Etikbox för äldreomsorgen vänder sig till chefer 
för särskilt boende, hemtjänstgrupper och annan
äldreomsorg samt till värdegrundsledare, kvali-
tetsledare, m.fl. i äldreomsorgen.

Hur kan etikboxen användas?
Etikkorten passar för högläsning eller miniroll-
spel som inledning till samtal om värdegrunden 
för äldreomsorgen. Etikboxen är ingen bok som 
ska läsas från pärm till pärm. Etikkorten kan 
användas var för sig i samband med utbildning, 
arbetsplatsträffar och anhörigmöten. I Etikbox-
en ingår en vägledning med råd och tips om hur 
den kan användas.

Vad kostar Etikboxen?
Priset för Etikbox för äldreomsorgen är 590 kr, 
exkl. moms . Vid beställning av 10 eller flera 
etikboxar är priset 530 kr exkl. moms. Kostnad 
för porto och packning tillkommer på alla 
beställningar.

Var kan Etikboxen beställas?
Etikbox för äldreomsorgen kan beställas via 
www.stqm.com/vad-vi-gor/etik-och-vardegrund/
etikbox

Av vem?
För idé, utformning 
och text av Etikbox 
för äldre omsorgen 
svarar de tidigare 
socialcheferna Eva 
Arvidsson och Åke 
Svenson. De är f.d. 
seniorkonsulter i 
STQM Management 
AB, som är utgivare 
av Etikboxen.

STQM erbjuder värdegrundsutbildning 
STQM erbjuder stöd till arbete med värde-
grundsfrågor och i användning av Etikboxen. 
STQM skräddarsyr värdegrundsutbildningar 
efter kundens behov. Det kan handla om 
värdegrund för äldreomsorg eller stöd till 
funktionsnedsatta personer men också om 
värdegrund för organisationer och ledare.

STQM samarbetar med professor Erik 
Blennberger, som är ledande expert inom 
området.
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