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1. Fackliga frågor som är viktiga för mig     

Livslön och hållbart yrkesliv/hälsosamma arbetstider.  

Att kollegor väljer att gå ned i arbetstid för att orka arbeta, 

samt att stress/utmattningssyndrom ökar, är starka signaler på 

att något inte stämmer.  
 

Dessa två frågor tror jag aldrig att vi kan jobba för mycket 

med. Vi har alla minst tre års högskoleutbildning och ansvarar 

för andra människors liv. Det skall synas i lönekuvertet, och den dagen vi går i pension skall 

vi kunna göra det och ändå leva drägligt.  
 

Rätten till betald vidareutbildning och fler karriärvägar för Vårdförbundets medlemmar är 

också mycket viktiga frågor.  

 
 
2. Min bakgrund är: 
Leg. Sjuksköterska sedan 2005, har min anställning inom VLL. Arbetat inom psykiatriska 

slutenvården, Skellefteå lasarett, sedan 2008, där jag även var förtroendevald på arbetsplats.  
 

Från 2015 har jag haft förtroendet att vara styrelseledamot i Vårdförbundet Västerbotten samt 

förtroendevald på fackligt tid. Har ett fackligt intresse och engagemang med mig från min 

uppväxt, och jag har haft stor ödmjukhet inför det faktum att man i styrelsen ansvarar för och 

representerar ca 5000 medlemmar.  

 

 
3. Mina främsta styrkor är: 
Som person är jag lugn och står med fötterna relativt stadigt på jorden. Tror på att tänka först 

och prata sedan. Har en stark tilltro på att tillvarata varje enskilds individs styrkor och att vi 

tillsammans faktiskt kan göra skillnad. Vi har historien med oss som tydligt bevis på det. Tror 

på dialog som en konstruktiv väg framåt, och att vi aldrig skall ge upp tron på att förändringar 

till det bättre kan ske. Även om det ibland kan ta tid.  

 

 
4. Om fem år tror jag att följande frågor kommer att vara viktiga för  
    Vårdförbundets medlemmar. 
Jag tror att vården står inför stora utmaningar i framtiden, och framtidens vård kommer på ett 

eller annat sätt att behöva ställa om för att bland annat möta upp den allt äldre befolkningen. 

Sjukhusvården kommer säkerligen vara mer specialiserad och vård kommer att flyttas över till 

primärvård och kommuner.  

Här är det viktigt att Vårdförbundet är med och påverkar politiker och arbetsgivare, samt 

bevakar/tar tillvara på medlemmars rättigheter men också möjligheter. Det gäller allt från rätt 

till betald vidareutbildning (AST), personcentrerad vård till samverkan kommun/landsting. 

Livslön och hållbart yrkesliv kommer fortsatt vara viktiga frågor.  

Namn:            Catrin Johansson 

Profession:    Legitimerad sjuksköterska 
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5. Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om. 
Lever med sambo och fyra döttrar. Ser det som mitt livs största utmaning att uppfostra dem 

till att bli självständiga och starka kvinnor. Så jämställdhetsfrågor har av naturliga skäl en stor 

och viktig roll i mitt liv.  

 

Bor på landet, och min lediga tid spenderar jag helst hemma, tillsammans med familjen. 

Tycker om trädgårdsarbete och jobbar på att få lite grönare fingrar. Stort kulturintresse, 

framförallt musik. Har av förklarliga skäl inte så mycket fritid, så en aux-ingång i bilen har 

varit en mindre teknisk revolution då det ger möjlighet att lyssna på musik, ljudböcker samt 

dokumentärer.  

 

Varma hälsningar  

Catrin Johansson 

 


