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1. Fackliga frågor som är viktiga för mig     

Rätt värdering av våra yrken, ett hållbart yrkesliv och möjlighet 

till karriärutveckling. Även frågan om en god introduktion där 

nya i yrket ges möjlighet att växa in i sin roll, liksom betald 

vidareutbildning, AST, till de som väljer att specialisera sig.  
 

2. Min bakgrund är: 
Jag blev legitimerad sjuksköterska 2014 och har sedan dess 

främst jobbat på hälsocentral, både i Norrbotten och i Dalarna. 

Under några månader provade jag även på den kommunala 

hemsjukvården, men sedan maj är min anställning vid en 

hälsocentral i Luleå. 

Mitt engagemang i Vårdförbundet startade under studietiden då 

jag blev studentambassadör på universitetet och sedan styrelseledamot i den nationella styrelsen 

för Vårdförbundet student. Efter examen har jag haft uppdrag som förtroendevald på arbetsplatsen 

samt styrelseledamot med facklig tid i avdelning Dalarna mellan 2015 och 2017.  

Idag är jag förtroendevald på min arbetsplats. 
 

3. Mina främsta styrkor är: 
Mina främsta styrkor är att människor litar på mig och att jag drivs med att utveckla och förbättra 

och därigenom hjälpa andra. Jag är lugn, strukturerad och brukar få höra att jag är klok med bra 

idéer. Kanske viktigast av allt, så har jag en stor vilja att stärka våra professioners ställning i 

vården och att förbättra våra villkor.   
 

4. Om fem år tror jag att följande frågor kommer att vara viktiga för  
    Vårdförbundets medlemmar. 
Jag tror att frågan om hälsosamma arbetstider, vila och återhämtning fortsatt kommer att vara 

aktuell liksom lönefrågan och rätt värdering av våra yrken. Jag tror även att det kommer att ske en 

ökad efterfrågan på möjligheten till flexibla och individuellt anpassade anställningar, att kunna 

påverka i större grad när och hur man vill jobba. Även alternativa karriärvägar och 

kompetensutveckling. 
 

5. Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om. 
Under våren avslutade jag Vårdförbundets utbildning "Ledarskapsprogrammet för Framtidens 

Fackliga Ledare" som jag var uttagen att delta vid. Programmet har stärkt mig i mitt fackliga 

engagemang och gett mig nya verktyg att använda i det fackliga arbetet. I maj i år blev jag även 

utvald att resa till Geneve för att delta i WHA Watch Team där Vårdförbundet hade tilldelats en 

plats. Tillsammans med personer från hela världen var jag med och bevakade WHO:s årliga 

Världshälsoförsamling där den globala hälsopolitiken fattas. Det var en unik upplevelse och 

någonting jag kommer bära med mig i framtiden. 
 

Min fritid är ofta full av aktivitet och jag tycker om att komma ut i naturen för att hämta ny kraft 

och energi. Jag är en morgonmänniska, djurvän och sambo med den kille som jag vill dela livet 

med.  
 

Varma hälsningar Lena Vennberg 


