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Namn: Erica Ohlsson

Profession:  Legitimerad sjuksköterska/spec anestesi

1. Fackliga frågor som är viktiga för mig

Det är viktigt att driva vårdens villkorsfrågor som dagligen påverkar oss i vårt arbete. Vi 

måste skapa balans mellan arbete och fritid. Vi ska värderas utifrån vad vi levererar - kopplat 

till kunskap, kompetens och erfarenhet.  

Hälsosamma arbetstiderna anpassade utifrån verksamhet och individer är mycket viktiga 

frågor för mig då tid är pengar och pengar är möjligheten till att få tid. 

Att fortsätta utveckla och förbättra Vårdförbundet som idéburen organisation. Det skall vara 

ett självklart val för alla våra fyra yrkesgrupper samt chefer och studenter att välja att vara 

medlem. Vi behöver bli fler och vi behöver driva frågorna som medlemmarna anser är viktiga 

att få stöd och hjälp med.  

Vi måste medlemsutveckla vår organisation och bygga styrka genom att skapa innehåll som vi 

behöver som medlemmar. Om vi skapar ett engagemang längst ut i verksamheterna så vi får 

en VI känsla i förbundet - där Vårdförbundet är Vi. 

2. Min bakgrund är:
Legitimerad Sjuksköterska med vidareutbildningar inom akutsjukvård samt anestesi. Jag tog 

examen 1991 och började min yrkesbana på akutmottagningen i Karlskrona och med en 

pooltjänst där jag fick möjligheten att vara på flertalet olika kliniker under ett års tid. En 

mycket lärorik period i min yrkeskarriär. 1992 flyttade jag till Kalmar. Där testade jag att 

arbeta både inom kommun och primärvård innan jag åter hamnade i akutsjukvården. 2002 tog 

jag mig norrut närmare bestämt 140 mil till Luleå och här blev det åter arbete inom 

akutsjukvården.  

Jag har varit förtroendevald på min arbetsplats, och sedan 2007 har jag haft styrelseuppdrag i 

avdelningsstyrelsen i Norrbotten. Sedan fyra år tillbaka så har jag varit Avdelningsordförande. 

Har även varit kongressombud de två senaste mandatperioderna. 

3. Mina främsta styrkor är:
Jag har ett starkt driv och engagemang i våra villkors och värderingsfrågor men även 

möjligheten till påverkan i våra samhällsfrågor så som jämnställdhet, mänskliga rättigheter 

och vårdens utveckling och framtid. Jag har energi, är orädd och bra på att hålla många bollar 

i luften. Jag levererar det jag åtar mig, jag skapar nätverkande och sist men inte minst så 

hoppas jag att jag är en lyssnande samt coachande person.  
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4. Om fem år tror jag att följande frågor kommer att vara viktiga för
Vårdförbundets medlemmar.

Lön, karriärvägar och arbetstiden! Vi behöver synliggöra våra yrkesroller betydligt mer för 

att på det sättet visa på att våra yrken gör skillnad i vården. Vi står inför många nya 

förändringar kopplat till lagstiftningen som jag anser försvagar kvalitén i vården.  

Det gör att vi ännu tydligare behöver ta plats och sätta våra gränser för att säkra vården för 

vårdtagaren och oss själva. Genom att på ett öppnare sätt bjuda in kunden/patienten i vården 

så kan vi skapa en bredare vård och på det viset syliggöra våra fyra professioners kunskap 

mycket bättre.  

Vi behöver fler ombudsmän och jurister för att kunna ta hand om de medlemmar som behöver 

vårt stöd hjälp. 

5. Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om.
Jag har ett stort engagemang för idéburen organisation och dess så viktiga betydelse för att 

skapa värde, rörelse och styrka. Jag vill även säga att jag är en oerhört stolt sjuksköterska 

för att jag har världens bästa yrke som ger mig så mycket energi och glädje genom att kunna 

hjälpa de som behöver oss.  

Jag ser våra fyra professioner som en enorm kraft och vi gör verkligen skillnad där ute. 

Varma hälsningar 

Erica Ohlsson 


