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1. Fackliga frågor som är viktiga för mig  
  
   

Värderingsfrågan och ett hållbart yrkesliv är för mig viktiga frågor att 

driva. Våra fyra yrkesgrupper behöver en betydligt bättre löneutveckling, sett under ett yrkesliv, 

vilket jag kopplar ihop med värderingsfrågan, eftersom vi är en kvinnodominerad bransch.  

Våra villkor i yrkeslivet behöver förbättras. Eftersträva att krav och resurser på arbetsplatsen är i 

balans genom att ha en arbetsbelastning och arbetstider som går att kombinera med vår fritid. 

Skapa en bra arbetsmiljö där det går att utvecklas både i sin profession och ges möjlighet till nya, 

effektiva arbetssätt. 

 
 
2. Min bakgrund är:  
 
 

Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 17 år tillbaka. Har haft förmånen att arbeta inom flertalet 

olika specialiteter; onkologi, hematologi, företagshälsovård, mottagning, koordinator för 

läkemedelsstudier och operation. Mina arbetsgivare har funnits inom region/landsting, kommuner 

och inom privat sektor. 

 

Mitt första uppdrag som förtroendevald hade jag i Uppsala i början av 2000-talet, sedan har jag 

hållit fast vid det viktiga fackliga arbetet för att ständigt kunna påverka, förbättra och förändra. 

 

 
3. Mina främsta styrkor är:  
 
 

Jag har lätt för att se helhetsperspektivet och det har jag nytta av i mitt nuvarande fackliga 

uppdrag, där jag haft förmånen att vara ledamot i avdelning Norrbottens styrelse i tre år. 

Helhetsperspektiv för mig är att se alla våra fyra yrkesgrupper samt medlemsvärdet hos alla 

medlemmar oavsett anställningsform i region, kommun, privat eller statlig regi.  

Min vilja att ständigt förbättra och se möjligheter för att komma vidare i tuffa situationer.  

Är en utpräglad lagspelare och ser kraftiga fördelar med laget före jaget. 

För mig är det viktigt att vi är ett synligt förbund som möter upp medlemmar när det efterfrågas. 

 

 

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

Vi arbetar tillsammans för ett yrkesliv med bättre löneutveckling, mer attraktiva arbetstider och en 

profession i ständig utveckling. Ju snabbare vi når framgång i dessa frågor så kommer vi få fler 

kollegor att arbeta tillsammans med i våra verksamheter.
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5. Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om. 
Jag är 42 år, gift och har två barn. Min fritid vill jag mest av allt spendera i fjällvärlden och i 

Norrbotten överlag. Älskar lagidrotter, framförallt fotboll, och har förmånen att få dela den 

världen genom mina aktiva barn. Har varit borta från min hemstad Luleå cirka 12 år. Under dessa 

år så hann jag med att bo i Umeå, Uppsala, Paris, Vancouver, Irkutsk och Toronto – vilket jag är 

glad över idag.  
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Camilla Eriksson Sundberg 


