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Fråga: 
Vad innebär hälso- och sjukvårdslagens målsättning (2 §) för dig i ett framtida arbete 
som sjuksköterska? 
 
 
Olika typer av svar: 

A) Sjukvårdslagens målsättning är att alla svenskar ska vara friska och få bra vård. Det är 
vad som kännetecknar ett välfärdssamhälle att även den som är sjuk ska möta respekt 
och har ett människovärde. 

 
 
B) Målet är god hälsa och vård på lika villkor. Den som kommer till vården ska mötas 

med respekt. Jag ska kunna bedöma vem som är i störst behov av vård. 
 

 
C) Som sjuksköterska ska jag arbeta för att min patient ska må bättre. Jag kan ju inte ha 

ambitionen att alla ska bli friska men jag vill ändå kunna vara till hjälp och att de ska 
få det bättre än om de inte fått vård. Jag kommer ju att ha patienter som blir sämre och 
dör. Skulle jag se det som ett misslyckande skulle jag nog inte orka jobba särskilt 
länge men däremot tycker jag det skulle vara ett misslyckande om jag inte kunde 
påverka patientens situation till det bättre. 
Det är nog inte alldeles lätt att veta vem det är som verkligen behöver vård och risken 
finns väl att jag gör en del felbedömningar, särskilt i början. Men av någon anledning 
har de kommit och kanske är det smartare att låta en del få lite uppmärksamhet utan att 
de har så tydliga symptom.  
Jobbar man mer akut tror jag att alla olika prioriteringar kan göra det svårt att ge vård 
på lika villkor. Men på en vårdcentral är det nog inte heller riktigt lika villkor. Det 
räcker att sitta i väntrummet med barnen och titta på alla som sitter där. När jag är den 
som tar emot finns det nog stor risk också att mina fördomar påverkar hur jag lyssnar, 
även om jag inte vill det.  

        
 

D) Att den vård vi erbjuder ska ges på lika villkor.  
 

 
 


