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1. Fackliga frågor som är viktiga för mig  
Jag tycker att rätten till ett hållbart yrkesliv är en av de allra viktigaste frågorna.  

Det innefattar så mycket, alltifrån hälsosamma arbetstider, lön och andra villkorsfrågor.  

Vi behöver fortsätta med vårt påverkansarbete rörande AST, akademisk specialisttjänstgöring  

för alla våra fyra professioner.  

 

 

2. Min bakgrund  
         Jag är legitimerad sjuksköterska och har min anställning inom Västerbottens läns landsting. 

Under nästan alla yrkesverksamma år som sjuksköterska har jag har varit aktiv i Vårdförbundet. 

Jag började som förtroendevald på arbetsplatsen och i december 2008 fick jag förmånen att bli 

ledamot i Vårdförbundet Västerbotten. 2014 blev jag vice ordförande och från år 2015 har jag 

varit avdelningsordförande.  

Under min tid i Vårdförbundet har jag varit rekryteringscoach och jag har 2012-2013 arbetat 

nationellt med frågan ”Vi ska bli fler”. Jag har även arbetat med förtroendemannarollen och 

idéburet ledarskap i en grupp med förtroendevalda i Vårdförbundet.  

 

Jag är ödmjukt tacksam för att jag fått förtroendet och förmånen att leda och driva frågor för  

alla 5000 medlemmar i Västerbotten. 

 

 

3. Mina främsta styrkor   
         Jag är en väldigt driven och engagerad person som får bränsle av att påverka. Jag tycker om att 

ha många bollar i luften och arbetar bäst under press. Jag tycker om den variation som detta 

förtroendeuppdrag innebär. Att strategiskt finna de bästa lösningarna för att ge den största och 

bästa medlemsnyttan är också en av mina styrkor. Jag försöker vara påläst och jag är insatt i de 

frågor Vårdförbundet arbetar med.  

 

 

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

Vårdförbundets medlemmar:  
         Med det engagemang som nu råder bland oss medlemmar i Vårdförbundet tror jag att vi inom 

fem år har betydligt bättre löner och villkor än idag. Detta kommer att ge oss mer utrymme för 

forskning och karriärutveckling.  

Stort fokus kommer ligga på jämställdhet och livslön för våra fyra professioner. 

 

 

Namn:           Jenny Olsson 

Profession:   Legitimerad sjuksköterska 

Ålder:            44 år 
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5.       Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om 

            Jag är politiskt intresserad och aktiv i samhällsfrågor. Återhämtning för mig innebär en hel del 

träning och läsning och jag slukar allt jag kommer över.  

 

Att umgås med familj och vänner, spela spel och köra seriemaraton på Netflix får mig också att 

gå igång. 

 

 

         Varma hälsningar 

Jenny Olsson 

 


