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1. Fackliga frågor som är viktiga för mig     

Vi tillbringar mycket av vår tid på arbetet och därför tycker jag att en bra arbetsmiljö är viktig. 

Jag önskar att alla ska kunna känna att man har en bra balans mellan arbete och fritid. Där 

kommer bland annat arbetstiden in, att vi ska ha bra villkor för att alla ska orka arbeta heltid 

ett helt yrkesliv inom vården. Lönefrågan är också en sak jag brinner för, att vi alla fyra 

yrkesgrupper ska vara rätt värderade för det arbete vi utför. Det ska löna sig att 

specialistutbilda sig och det ska även löna sig att ha en tillsvidare anställning. 

 

 
2. Min bakgrund är: När jag var färdig leg sjuksköterska sommaren 2003 så tog jag ett 

vikariat på Allvårdsavdelningen i Kiruna, för att sedan arbeta cirka ett år i Umeå på en 

medicinavdelning. Hemlängtan var stor så jag flyttade hem och gick tillbaka till Allvården. 

2005 sökte jag mig till akutsjukvården och ambulansen där jag stannade i tre år. Under tiden 

läste jag min specialistutbildning inom anestesi. Arbetade på narkosen tills de stängde 

operation i Kiruna i samband med min föräldraledighet. Provade därefter att arbeta på 

kirurgmottagningen/endoskopin, men kom ganska snabbt på att det var akutsjukvården som 

lockade. Min anställning fortsatte på ivak (iva/akutmott) och jag läste min andra 

specialistutbildning, intensivvård. Det är här jag har min anställning idag och här jag blev 

förtroendevald vården 2016. Sedan 2012 har jag fått förmånen att vara utlånad till anestesin i 

Gällivare på cirka 50% Inför årsmötet 2016 så nominerades jag och blev invald i styrelsen för 

Vårdförbundet Norrbotten. 

 
3. Mina främsta styrkor är: 
Jag har stort engagemang och är mycket drivande i saker jag tror på. Dessutom är ärlighet en 

egenskap jag uppskattar hos andra människor och det är förmodligen för att jag själv är 

väldigt ärlig och anser att det är en styrka.  

 

 
4. Om fem år tror jag att följande frågor kommer att vara viktiga för  
    Vårdförbundets medlemmar. 
Jag tror att våra villkorsfrågor är aktuella även om fem år och jag hoppas att arbetsgivarna 

värdesätter kompetenshöjning och utveckling för våra yrkesgrupper i form av till exempel 

AST.  

 
5. Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om. 
Idag lever jag i en stor familj med många barn och en hund. Jag värdesätter min familj och 

mina vänner väldigt högt.  

Varma hälsningar  

Therese Mämmi 

 


