
 
 

Personlig presentation 
 

                                                                       Karin Kopparmalms 

 
 Profession:  Legitimerad Distriktssköterska och  företagssköterska  

Ålder:   56år     

  
  
 
 
 
 
 

  

Yrkeserfarenhet 

Jag har jobbat länge och med många saker som sjuksköterska: 

På sjukstuga dag och natt, på mottagning, avdelning och distrikt. 

Jag har jobbat som skolsköterska i Dorotea 

Jag har jobbat som företagssköterska och har den vidareutbildningen 

Jag har jobbat som avdelningschef och därefter som verksamhetschef i många år både på 

sjukstuga och på HC. 

Nu arbetar jag förutom samordnare i Vårdförbundet med avvikelsehantering i PV i Södra 

Lappland 

 

Facklig erfarenhet 

Varit med i Vårdförbundet väldigt länge men har egentligen inte jobbat fackligt förrän jag 

fick möjligheten i februari 2016. 

När jag arbetade som chef hade jag ständig och god kontakt med facket 

 

Fackliga frågor som är viktiga för mig  

Nu blir det svårt, det är ju så mycket som är viktigt. 

Frågor om ledarskap tycket jag är både viktigt och intressant. 

Hälsosam arbetsmiljö, tänker att man ska kunna gå till jobbet och ha möjlighet att utföra 

sina arbetsuppgifter på ett tryggt och säkert sätt och känna att man har möjlighet att göra ett 

bra jobb. Det står visserligen i avtalslagen att man ska arbeta i sitt anletes svett men det 

innebär inte att man ska vara helt utsjasad när arbetsdagen är slut.  

Lönefrågan är mycket viktig, med bra löner kommer sjuksköterskor som jobbar med annat 

tillbaka och arbetsmiljön blir bättre. 

Både som företagssköterska och chef har jag jobbat mycket med rehabilitering. Visst önskar 

jag att man skulle slippa arbeta med det överhuvudtaget men så är det inte. Jag tycker det är 

intressant och angeläget att få rehabilitering att fungera bra. 

Nästan hela mitt yrkesliv har jag jobbat i Primärvård så självklart är det så att 

primärvårdsfrågor ligger mig varmt om hjärtat. 

 

Fritidsintressen 

Sedan många år är jag gift med Roger och vi har 4 barn och ett barnbarn. Familjen   är 

mycket viktig för mig liksom att träffa goda vänner. Jag tycker om att göra saker med 

händerna, trädgård, handarbeta. Lika viktigt är att läsa en god bok. 

Min man och jag är med i missionsförsamlingen i Vilhelmina där jag är ordförande. Vi har 

båda två ett stort engagemang i kyrkan. 

Nu när jag jobbat en tid med Vårdförbundet och fackligt arbete ser jag att kyrka och arbetet i 

vårdförbundet har en hel del beröringspunkter och då främst alla människors lika värde. 

 

Varma hälsningar Karin Kopparmalms 

 


