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1. Fackliga frågor som är viktiga för mig     

Att vi har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö 

är viktigt för att kunna ha ett hållbart arbetsliv inom vården för alla kategorier. Livslönen är 

också en faktor som behöver ses över, det måste hända mer i löneutveckling från nyfärdig till 

erfaren sjuksköterska.  

 
2. Min bakgrund är: 
Legitimerad sjuksköterska sedan 1989. Jag började inom njurmedicin och har sedan arbetat 

större delen inom kardiologi som HIA sjuksköterska och PCI sjuksköterska. 

Enhetschef sedan 2013. Har gått ett flertal utbildningar inom ledarskap.  

2016 blev jag förtroendevald för enhetschefer och har tillsammans med vårdförbundet börjat 

hitta strukturen för det arbetet som är mycket viktigt.  

 
3. Mina främsta styrkor är: 
Jag är driven och är fortfarande optimistisk på det viset att små förändringar som vi gör hela 

tiden förbättrar långsiktigt vår arbetsmiljö. Att vi har det bra på vår arbetsplats är ett arbete 

som jag arbetar ständigt med både i min egen verksamhet men jag försöker också påtala och 

påverka enhetschefers arbetssituation inom vården. Jag vågar ta diskussioner när de behövs 

utan att ta alla bollar som kommer flygandes och jag är noga med att skilja på sak och person. 

  
4. Om fem år tror jag att följande frågor kommer att vara viktiga för  
    Vårdförbundets medlemmar. 
Att vi har ett arbete med så goda förutsättningar att vi kan ha en rik fritid utan att behöva 

använda den till återhämtning. Det gäller schema, personlig utveckling, kompetenshöjning 

och stödfunktioner som gör att vi inom vården får arbeta med patienten . Hållbart arbetsliv är 

en viktig fråga, vi ska orka arbeta inom vården till pension och där kan arbetstidsförkortning 

vara en väg.  

 
5. Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om. 
Jag arbetar nationellt i styrgruppen för sjuksköterskor inom invasiv kardiologi, att ha ett 

samarbete nationellt och lära av varandra berikar och det vinner alla på. Att resa och vistas i 

min stuga är en källa till avkoppling och återhämtning för mig.  
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