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1. Fackliga frågor som är viktiga för mig     

Villkor kommer alltid att vara överordnat allt annat i vårt yrke. 

Har jag inte möjlighet att ge patienten den vård de behöver är det 

svårt för mig att jobba. Sedan är arbetstider starkt förknippat med 

villkor, jag vill kunna återhämta mig mellan mina arbetspass utan att alltid känna mig sliten 

och trött. Jag får ge mycket av mig själv i mitt yrke och för att kunna fortsätta göra det måste 

jag få må bra.  

Lön är viktigt i den mån att vi måste få den uppskattning och värdering vi behöver som ett 

legitimationsyrke ingen annan profession kan göra vårt jobb och det måste våra arbetsgivare 

förstå annars blir det svårt att rekrytera i framtiden. 

  
2. Min bakgrund är:  
Legitimerad sjuksköterska sedan 4/6 1992. Läste anestesi 1997 och iva 2007. 

Har jobbat inom långtidssjukvården, kirurgen, operation samt iva under mina 25 år i yrket. 

Sedan har jag varit fackligt förtroendevald på min arbetsplats sedan 2003 till 2009 då jag blev 

invald i Vårdförbundet Norrbottens styrelse där jag suttit till 170430.  

 

 
3. Mina främsta styrkor är: 
Driftig, kunnig, påläst och mycket snäll  

 

 
4. Om fem år tror jag att följande frågor kommer att vara viktiga för  
    Vårdförbundets medlemmar. 
Villkor av samma anledning som ovan men jag tror att vi kommer att ha fler möjligheter för 

våra 4 yrkesgrupper med mottagningar och vård på andra villkor med oss i spetsen för 

omhändertagandet. Diagnostisk partner i primär och slutenvården. Sjuksköterskor som har 

mottagningar på hc  där vi gör första bedömningen i en helt annan omfattning i dag utifrån att 

vår kunskap räknas.  

 

 
5. Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om. 
Jag älskar retro-porslin  och dricker kaffe i en ny kopp varje helg som jag lägger ut på 

Instagram. 

 

Varma hälsningar Camilla 

 


