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1. Fackliga frågor som är viktiga för mig     

Bland det viktigaste för mig är att driva frågor kring lönestruktur och löner, som idag är långt 

ifrån ett önskat läge. För att det skall kännas meningsfullt att stanna i sitt yrke krävs en tydlig 

löneutveckling och möjlighet till karriär inom yrket, här kan AST vara en bidragande hjälp. 

Som specialistsjuksköterska lägger jag stor vikt på att utbildning skall löna sig både för de vi 

vårdar men även för mig som person. Andra viktiga frågor som står mig nära är arbetsmiljö 

och arbetstider.  

 
 
2. Min bakgrund är: 
Har arbetat på ett särskilt boende sedan examen 2007och till hösten 2011. Sedan hösten 2011 

har jag arbetat på Skellefteå korttidscentra, SKC i Skellefteå kommun som sjuksköterska. Där 

jag även varit fackligt förtroendevald. Är specialistsutbildad med inriktning mot vård av äldre 

sedan 2011. Jag arbetar sedan februari i år som fackligt förtroendevald med facklig tid som 

samordnare/huvudskyddsombud på 80%, för Skellefteå kommun.   

 

 
3. Mina främsta styrkor är: 
Jag är bra på att framför konstruktiva förslag och idéer, är drivande i frågor som jag tycker är 

viktiga. Är rak och tydlig där jag har kunskap. Där jag behöver vara rak och tydlig är jag det, 

men ödmjuk för det jag inte vet och tar reda på hur det skall vara. 

 

 
4. Om fem år tror jag att följande frågor kommer att vara viktiga för  
    Vårdförbundets medlemmar. 
Löneutvecklingen har gått framåt, men den kommer fortfarande vara en viktig fråga. Likaså 

kommer karriärmöjligheten, men den stora frågan kommer att vara att ha en dräglig 

arbetsbelastning och arbetstider som gör att man orkar arbeta som sjuksköterska tills man det 

man går i pension.  

 

 
5. Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om. 
Har en familj med make, två hemmavarande barn, ett utfluget barn samt ett utfluget 

bonusbarn och totalt fyra barnbarn, en hund och en katt. Vidare har att jag har ett stort intresse 

i odling/trädgårdsliv, hälsa och kost.  
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