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1. Fackliga frågor som är viktiga för mig
Arbetsmiljö och hälsosamma arbetstider tycker jag är en stor viktig fråga då min 

generation förväntas klara av att arbeta längre än till 65 år till följd hur 

pensionssystemet har urholkats. 

Ingångslönen skall spegla våra professioners kunskap och vad vi faktiskt tillför vården. Den 

senaste tidens brister i rekrytering har tydligt visat konsekvenserna för samhället när man får 

ställa in operationer till följd av vårdplatsbrist.  

En rimlig löneutveckling under hela yrkeslivet som grundar sig i vad man faktiskt tillför 

vården. Det bör också löna sig att vidareutbilda sig och man skall inte behöva gå minus på sin 

livslön. 

2. Min bakgrund är:
Jag är sedan fem år tillbaka Sjuksköterska och har främst arbetat inom särskilt boende både i 

kommunal regi och hos en privat aktör. De senaste 1,5 åren har jag arbetat i pool och arbetar 

då mot särskilt boende, hemsjukvård. Jag jobbar och helger och kvällar som sjuksköterska i 

ett större område med patienter inom särskilt boende för äldre, LSS, social psykiatri och 

hemsjukvård. 

3. Mina främsta styrkor är:
Jag trivs med att träffa nya människor och ha roligt tillsammans. 

Jag är inte rädd för att pröva nya saker. 

Jag kommer ofta på idéer som jag gärna prövar. 

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

AST måste bli en norm för hur våra professioners specialistutbildningar i framtiden skall 

finansieras så att våra medlemmar kan läsa vidare utan att behöva bekymra sig för ekonomin i 

det hela. 

Löneutveckling under hela arbetslivet det måste vara skillnad mellan en medlem med ett år i 

yrket och en med 20 års erfarenhet. 

Hälsosamma arbetstider och en god arbetsmiljö som får våra professioner att klara av ett helt 

yrkesliv. 

5. Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om.
Jag var en av initiativtagarna till 24.000 rörelsen som startade i Umeå och sedan spreds över 

hela landet. Det är ett bra exempel på hur man kan förändra saker från gräsrotsmiljö.   
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