
  

   

  

  
 

 

 

 

Jag har ett engagemang i personcentrerad vård samt vård av 

äldre där jag vill vara delaktig i utveckling av nya arbetssätt 

som ska främja patientsäkerhet, delaktighet men även ens 

egna arbetsmiljö genom att kartlägga resurser och omfördela 

arbete för jämnare arbetsbelastning, givande arbete men även 

möjlighet till återhämtning. Vård på bra villkor för både 

patient och vi som ger dem vård helt enkelt! 

Verksamhetsutveckling som är gynnsam och givande för våra medlemmar men även för våra 

patienter. Lyfta omvårdnadens betydelse inom sjuksköterskeprofessionen - att precisera 

sjuksköterskans roll för att lyfta den ovärderliga kompetens vi har, samt god löneutveckling 

för erfarna sjuksköterskor och sjuksköterskor med nyckelfunktioner (behålla kompetensen på 

arbetsplatserna). VFU - rätt förutsättningar och villkor för både handledare och studenter att 

genomföra en bra och givande verksamhetsförlagd utbildning. 

 

 

Grundutbildad sjuksköterska sedan 2016. Arbetat på Akademiska sjukhuset sedan examen 

och har nu min anställning på Geriatrisk akutmedicinavdelning 30A samt på Region Uppsala 

som förtroendevald på facklig tid för Vårdförbundet Uppsala. Jag har varit förtroendevald på 

facklig tid sedan hösten 2019 och har fått nöjet att arbeta med en driven och engagerad 

avdelningsstyrelse. Till hösten 2020 startar jag min specialistutbildning inom Vård av äldre 

vilket jag ser fram emot. Jag kommer då studera 50% och arbeta fackligt 50%. Mitt slutliga 

mål är att förbättra vården för våra äldre genom att lägga fokus på omvårdnadens betydelse 

samt patientens självupplevda hälsa och hur man som sjuksköterska ska styrka den äldre 

patientens självbestämmande och hälsoupplevelse. Är även handledare för studenter på KUA 

(klinisk utbildningsavdelning) där studenter får ha vårdlag med andra medstudenter från andra 

yrkesprogram. 

 

 

Driven och lite småkär i sjuksköterskeyrket samt omvårdnad. Jag är initiativtagande, vetgirig, 

och envis. Tycker om att informera och utbilda. 

 

 

Jag är dalkulla med rötter från Thailand. Min mamma är sjuksköterska och vi flyttade till 

Sverige när jag var liten. Nu är jag gift med en Uppsalabo som jag träffade under studierna 

och vi har en snart 3-årig dotter tillsammans. Både jag och min make tycker om att studera 

och förkovra oss i våra arbeten vilka båda är inom vården. Vår dotter är mest vild och arbetar 

heltid på sin förskola när mamma och pappa är på jobbet. 
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God löneutveckling. Rättvis lönesättning med kompetensmodeller och tydligt utformade 

lönekriterier som är anpassade utefter varje arbetsplats. Kompetensutveckling på 

arbetsplatserna. AST - betald akademisk specialisttjänstgöring UTAN förbindelser. 
 
 
 


