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Namn: Lena Norén   

Profession:  IVA-/ anestesisjuksköterska 

 

1. Fackliga frågor som är viktiga för mig     

- Lön 

Vi måste fortsätta arbetet med att bli rätt värderade lönemässigt, många arbetsgivare har 

långt kvar. Löneutvecklingen går dessutom alldeles för långsamt och jag anser att det 

behövs ytterligare grepp på nationell nivå utöver det årliga löneutrymmet för att åtgärda 

detta. Vi kommer aldrig i fas med jämförbara yrkesgruppers lönenivåer med de 2-3 % vi 

blivit hänvisade till de senaste åren. 

 

- Villkorsfrågor 

Framförallt arbetstider, schemamodeller och arbetsmiljöfrågor. Dessa går ju in i varandra 

en hel del. Vi behöver fortsätta arbetet för ett hållbart yrkesliv och att man ska orka arbeta 

heltid, inte knäckas av arbetsbelastningen eller ohälsosamma scheman. Inom Region 

Norrbotten har man påbörjat arbete med att se över detta men det finns mycket kvar att 

göra för alla arbetsgivare. Bara för att ge ett exempel så behöver vi tex rikta insatser mot 

de medlemmar som fortfarande har sk schemalagd beredskapstjänstgöring, som till en 

väldigt billig penning står till arbetsgivarens omedelbara förfogande många timmar per 

vecka utöver sin veckoarbetstid på 38-40 timmar. Procentuellt så rör detta inte så stor 

grupp medlemmar, men det har stor inverkan på dessa medlemmars återhämtning och 

fritid. 

 
 
2. Min bakgrund är: 
 

Leg sjuksköterska sen juni -89. Specialistutbildad inom både IVA och anestesi -96 och -97, 

har arbetat länge inom båda specialiteterna. Har på 90-talet varit med och startat upp den 

ambulanshelikopterverksamhet som idag finns i Norrbotten. Det är på Gällivare sjukhus jag 

mestadels arbetat, det är också där jag håller till nuförtiden med anställning på barnkliniken 

sedan drygt 3 år där jag också är förtroendevald. Jag har dock under åren gästspelat på alla 

sjukhus i länet utom i Kiruna, har även arbetat på Barnanestesin i Göteborg samt på div IVA-

avdelningar runt om i Norge, och även under nån kort period provat på att vara 

bemanningssjuksköterska. 

 

Jag är sedan januari 2017 inadjungerad som ledamot i Vårdförbundets avdelningsstyrelse i 

Norrbotten. Att vara inadjungerad innebär att jag arbetar på samma sätt som övriga ledamöter 

men jag får inte rösta (det hindrar dock inte att jag kan ha en massa åsikter fram till en ev 

omröstning...). 

 

 
3. Mina främsta styrkor är: 
 
Jag är tuff och helt orädd när jag vet att jag har rätt, och jag är alltid påläst och förberedd inför 

mina ärenden, det jag inte vet tar jag reda på. Jag är fruktansvärt effektiv, envis och driven 

vilket gör att jag får saker gjorda, möter jag ett hinder så rundar jag det och fortsätter jobba. 

Jag har lätt för att se situationer utifrån så man får med helheten, brukar kunna få folk att se  

 



 Personlig presentation

  

©VARDFÖRBUNDET  NORRBOTTEN  2017-02 

 

 

 

 

 

 

saker ur min synvinkel. 

 

 
 

 
4. Om fem år tror jag att följande frågor kommer att vara viktiga för  
    Vårdförbundets medlemmar. 
 

Jag tror att vi diskuterar samma frågor som idag eftersom de är ganska centrala för våra 

yrkesgrupper, dvs löner, villkorsfrågor, karriär, arbetsmiljö osv. Förhoppningsvis har vi flyttat 

fram våra positioner rejält jämfört med idag... 

 

Som jag nämnde tidigare så kommer det krävas ett nationellt initiativ för att lyfta våra 

lönenivåer inom rimlig tidsperiod. Höjda löner ser jag som ett första steg i att komma tillrätta 

med tex den så kallade sjuksköterskebristen som jag med bestämdhet hävdar inte finns. 

Sjuksköterskor finns men dom arbetar med annat pga dålig löneutveckling, urusla 

arbetsförhållanden, inga karriärvägar osv. Det som det däremot är brist på är olika 

specialistutbildade sjuksköterskor inkl barnmorskor och biomedicinska analytiker. Här hoppas 

jag att arbetsgivarna insett behovet av betald utbildning på arbetstid och inför detta på bred 

front och att vi tillsammans kan vidareutveckla AST:en, den Akademiska 

Specialisttjänstgöringen som ett steg i den framtida kompetensförsörjningen. 

 

Ytterligare en fråga som kommer vara på tapeten är hur man ska kunna locka kommande 

generationer till vårdyrkena, och kanske framförallt få dem att stanna kvar. Dessa ställer nya 

krav på arbetslivet, på utveckling, karriär och man har många gånger inte en fast 

tillsvidareanställning som slutmål. Här måste både arbetsgivare och vi som idéburen 

organisation arbeta tillsammans och tänka nytt. 

 

 
5. Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om. 
 

Innan jag för 3 år sedan började min anställning på barnavdelningen var jag sektionsansvarig 

för anestesin med en arbetsledande koordinatorfunktion på Operationsavdelningen på 

Gällivare Sjukhus. Jag tycker om att organisera och greja så det blir bra både för mina 

kollegor och för patienterna. Det tänket har jag tagit med mig i mitt fackliga uppdrag, att 

självklart är det för patienternas skull vi är på jobbet, men det får inte vara under vilka villkor/ 

förhållanden som helst. Det är vansinnigt roligt att kunna göra nåt bra för sina kollegor ute i 

alla verksamheter! 

 

 

/ Lena 

 


