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Jag tänkte berätta om den optimala situationen för en Vårdförbunds-medlem i 
den svenska vården. 

Ni ska få träffa Anna. 

Anna har precis påbörjat sin treåriga universitetsutbildning. Det spelar 
egentligen ingen roll om det är till legitimerad biomedicinsk analytiker, 
röntgensjuksköterska eller sjuksköterska. Hon har en väl ansedd utbildning. 
Yrket är förknippat med status, ansvar och goda karriär- och lönemöjligheter. 

Under utbildningen har hon lektorer och professorer som undervisar.  
Hennes praktik ute på kliniker håller hög kvalitet med utbildade och dedikerade 
handledare som har tid för uppdraget, tid att reflektera och kliniskt utbilda 
studenterna. 

Några dagar efter examen har Anna ett arbete hon är nyfiken på. Det kan alltså 
vara på ett laboratorium, en röntgenenhet, ett vårdboende, en akutmottagning 
eller vårdavdelning. Hennes chef och kollegor välkomnar henne och hon har en 
utsedd mentor som sköter den strukturerade inskolningen och mentorskapet 
hennes första kliniska verksamhetsår. Hon får både teoretisk och praktisk 
kunskap kring sitt specifika område hon valt och hon får även hospitera inom 
kliniken och hos närliggande kliniker och arbetsplatser som hon samarbetar 
med. 

När hon är färdig med sin introduktion känner hon sig spänd men trygg att flyga 
fritt – hon vet ju att hon alltid har erfarna kollegor runtomkring sig att fråga om 
råd och bolla med. Hon har dessutom sina reflektionsstunder ledd av sin 
mentor som hon ser fram emot. Hon känner sig erkänd och uppskattad i sin 
profession. 

Hon vet också att den höga anslutningsgraden till Vårdförbundet gör att hon 
har stöd från förtroendevalda och kollegiala mötesplatser utanför arbetet som 
är roliga, inspirerande och lärorika. Det är ju tack vare god samverkan som 
arbetsmiljön och strukturen har förbättrats. 

Vårdens medarbetare arbetar utifrån vårdmodeller och strukturer skapade av 
professionerna själva, anpassade efter den specifika verksamhet de bedriver. 
För personer med komplexa vårdbehov arbetar man teambaserat och 
personcentrerat efter individens unika behov. Mer vanliga sjukdomsfall 
behandlas enligt vårdprogram och är mer automatiserade. 



Medborgarna har många olika vägar att nå vården och den digitala 
utvecklingen och implementeringen av olika sorters e-hälsoverktyg har skapat 
en tryggare medborgare och en lugnare arbetsmiljö för medarbetarna i hälso- 
och sjukvården. 

Vårdens professioner är renodlade och tydligt definierade. 
Dubbeldokumentation är ett ord som bara de äldre känner till och garvar åt i 
fikarummet. ”Tänk va när vi skrev samma sak på flera ställen! Helt sjukt 
egentligen att vi höll på så! Och alla register på det! Nu sköter ju AI det åt oss.” 
”Telefontiderna då? Va? Nu har ju alla patienter med komplexa och kroniska 
sjukdomar en utsedd kontaktsjuksköterska och patientansvarig läkare.”  
”Medborgare som behöver hjälp och vård har flera vägar in till vården idag! Så 
smidigt!” 

Vården leds av olika funktioner och är inte toppstyrd. Vården bygger på 
forskning och evidens. Medarbetarnas arbetsmiljö och patientsäkerheten 
hänger tydligt ihop och är självklarheter att aktivt arbete med. 

Det förebyggande arbetet i primärvården är tydligt och klart. Vi söker upp 
medborgarna för att arbeta aktivt med folkhälsa och förebyggande arbete. 

När Anna efter några år utvecklat sin professionalism och växt in i sitt yrke så 
känner hon som så många andra att det är dags att specialisera sig inom sitt 
yrke. Hon får då studera med bibehållen lön och goda villkor och det är tydligt 
hur hennes nya kunskap tas om hand i verksamheten när hon är färdig med sin 
specialistutbildning. Hon får tid för sina nya ansvarsområden och utvecklar 
vården. Hennes löneutveckling följer med den nya specialiseringen och det 
större ansvar hon tar för vården, professionen och samhället.  

Hon får en lönekarriär som följer henne genom hela yrkeslivet. Erfarenhet och 
särskild yrkesskicklighet är värt mycket.  

Anna har orkat arbeta heltid större delen av sin karriär. Hennes 
föräldraledighet påverkade inte hennes lön.  

Hon har bidragit till samhället och för det går hon i pension med en pension 
som går att leva gott på.  

Slutet gott.  

Allting gott. 


