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Namn:   

  

Profession:   
 

 

 

1. Fackliga frågor som är viktiga för mig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Min bakgrund: 

 

 

 

 

 

 

3. Mina främsta styrkor: 

 

 

 

 

 

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

medlemmar: 

 

 

 

 

 

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

Kent Nedergård 

Ambulanssjuksköterska 

Känner mig som en bra lagspelare, som gillar att arbeta i grupp. Är social och 

har lätt för att samarbeta samt lyfta fram de frågor som är viktiga för 

medlemmarna, framför allt inom akutsjukvården.  

Jobbat som ambulanssjuksköterska sedan 2005. Läste min vidareutbildning 

inom ambulans- och akutsjukvård vid LTU. Sedan har jag haft min tjänst på 

Gällivare ambulansstation. Trivs oerhört bra med mitt jobb och de utmaningar 

som finns, både inom det fackliga och patientnära arbetet.  

De frågor som jag själv tycker är viktigast är arbetsmiljöfrågor, såsom säkerhet 

inom akutsjukvården, för både patient och personal. Arbetstider/schemafrågor 

har varit ett hett återkommande fråga inom ambulanssjukvården. Ett bra schema 

är viktigt för att behålla kompetent personal. Tycker även att det är viktigt att 

man ska bygga upp en verksamhet med främst tillsvidareanställd personal för 

att kunna jobba långsiktigt med utveckling av verksamhet. Mindre 

bemanningssjuksköterskor på sikt. Även lönefrågor är en stor del i att göra en 

arbetsplats och profession attraktiv. De frågor som medlemmarna tycker är 

viktiga ska givetvis lyftas fram. 

 

 

Även lönefrågor är en stor del i att göra en arbetsplats och profession attraktiv. 

 

De frågor som medlemmarna tycker är viktiga ska givetvis lyftas fram. 

 

Tror att liknande frågor som är viktiga idag kommer att vara ännu viktigare i 

framtiden. Det är ett långsiktigt arbete vi alla måste bidra med för att utveckla 

yrket och för att locka nya kollegor.  

 

Arbetsmiljö är ett stort område, men tror att säkerhet, bemanning och hälsa för 

personalen är viktiga frågor att jobba med. Även lönefrågor kommer att vara 

viktiga att jobba vidare med framöver för att vi inom sjukvården ska stanna 

kvar inom yrket. 
Jag tycker att det är viktigt att vi i länet jobbar mot samma mål med de viktiga 

frågorna för att få mer tyngd i våra argument.  
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