
 
   
 

 

  
 

 

Syfte 

Att ge vägledning för hur förbundsstyrelse, anställda och övriga förtroendevalda inom 
Riksförbundet HjärtLung förväntas uppträda i sina respektive uppdrag och arbete i 
enlighet med organisationens stadgar och fastställda styrdokument.  
 
Uppförandekoden gäller anställda, förtroendevalda, riksfunktionärer och volontärer 
samt även uppdragstagare och konsulter som i sina uppdrag ses som en representant 
för organisationen. Tillämpliga delar gäller även för läns- och lokalföreningar samt 
medlemsorganisationer. 
    

Ändamål och värdegrund 
Riksförbundet ska med ledning av kongressbeslut, stadgar och verksamhetsinriktning 
arbeta för personers med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom intressen genom 
opinionsbildning, livsstilsförändring och gemenskap. 
  
Riksförbundets värdegrund är allas lika värde. 
 
Vi stödjer oss på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). 
 
Att skilja mellan intressepolitik och partipolitik i opinionsarbetet är nödvändigt för vår 
trovärdighet. Det ger oss frihet att med oberoende, tillit och förtroende driva de 
intressepolitiska frågor som förbundet prioriterar. Det är personer med hjärt-, kärl- 
och lungsjukdom, och deras erfarenheter och behov, som styr och vägleder våra 
arbetsområden och insatser. 
 
Förbundet ska vara oberoende i samverkan med andra aktörer och befästa detta 
genom avtal eller överenskommelser.  
 

Vision  
Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. 
 
Vår vision är en ledstjärna för alla som, oavsett organisatorisk nivå, är aktiva i 
Riksförbundet HjärtLung. All verksamhet i organisationen såsom livsstilsaktiviteter, 
utbildningar, de forskningsprojekt vi stödjer, opinionsbildning och möten med 
medlemmar ska kunna kopplas till visionen. Vid alla dessa tillfällen ska frågan ”Varför 
gör jag det här?” kunna besvaras med: ”För att personer med hjärt-, kärl- och 
lungsjukdom ska ha ett bra liv”. 
 
 
 
 

 



 
   
 

 

  
 

 

Uppträdande  

Utifrån vårt ändamål och vision ska vi alltid agera på ett ansvarsfullt sätt och vårt 

uppträdande ska präglas av öppenhet, ärlighet och respekt. Vi ska alltid ha i åtanke 

våra värdeord som är kunskap, gemenskap och handlingskraft. 

 

Vi har respekt för alla människors person, yrkesroll och kompetens och förstår att vårt 

eget uppträdande påverkar bilden av Riksförbundet HjärtLung. Det gäller alla som 

arbetar och företräder Riksförbundet HjärtLung på nationell, regional eller lokal nivå. 

 

Det är viktigt att vi alltid kommer ihåg att vi arbetar och företräder Riksförbundet 

HjärtLung på uppdrag av våra medlemmar.  

 

Vi använder inte våra uppdrag eller befattningar inom Riksförbundet HjärtLung för 

egen vinnings skull eller för andra intressen än organisationens egna. Vi är införstådda 

med och respekterar organisationens policyer avseende jäv och oegentligheter.  

Företrädare för organisationen 

Idag företräds organisationen vid ett antal prioriterade samråd hos regeringen, 

myndigheter, referensgrupper och samarbetspartners. Syftet är att opinionsbilda, 

informera, utbyta erfarenheter och skapa samarbeten.  

Riksförbundet HjärtLung företräds på nationell nivå i huvudsak av förtroendevalda 

och anställda på förbundskansliet, Även på läns- och lokalnivå företräds föreningarna 

och medlemsorganisationerna i första hand av förtroendevalda och anställda. Vår 

verksamhetsinriktning, samhällspolitiska program och våra stadgar ger oss en ram och 

riktning i vårt arbete. Det är respektive styrelse som beslutar om var, och i vilka 

sammanhang, vi deltar som företrädare. 

I uppdraget som företrädare ska man hämta in synpunkter inför möten samt 

rapportera löpande från sina uppdrag till respektive berörd styrelse och kansli.  

Vi prioriterar att ha en bredd i vårt företrädarskap, för att kunna delta på många 

ställen. Detta för att nå ut till så många som möjligt samt för att bättre dra nytta av 

andras kunskap och erfarenheter till den egna organisationen. När vi företräder 

organisationen är vi tydliga med att säga att vi kommer från Riksförbundet HjärtLung, 

istället för att säga endast ”HjärtLung”.  


