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1. Fackliga frågor som är viktiga för mig     

Jag är en alldeles lagom kvinna i mina bästa år. Boende i Lycksele och jobbar på 

Kvinnokliniken i Lycksele på förlossning/BB/Gyn. 

  

De fackliga frågor som jag tycker är viktigast idag är: löneutvecklingen, hållbara och sunda 

arbetstider och arbetsförhållanden samt karriärmöjligheter.  

Det måste löna sig att utbilda sig till sjuksköterska Att ha världens bästa jobb är inte ett 

hållbart ensamt mål. Florence Nightingale skulle säkert också mobilisera sig fackligt om hon 

levt på vår tid.  

 

Lönen måste spegla det ansvar vi har och tar varje dag. Naturligtvis måste 

specialistutbilningarna också löna sig. Hållbara och sunda arbetstider, men ett hållbart schema 

är också jätteviktigt. Vi måste få våra arbetsgivare att följa arbetstidslagen och hjälpa oss med 

ett sunt schema. Om än jobbet som sjuksköterska ger många valmöjligheter till 

vidareutbildning så önskar jag ännu fler inriktningar och karriärmöjligheter.  

 
2. Min bakgrund är: 
Jag har varit barnmorska sedan 2007, och sjuksköterska sedan 2003. Jag har och uppriktigt 

och ärligt aldrig ångrat mitt yrkesval och jag är glad och stolt varje dag jag får jobba.  

 

 
3. Mina främsta styrkor är: 
I mitt arbete som barnmorska kommer mina främsta egenskaper fram, jag är en utåtriktad 

kvinna som har lätt att få kontakt med människor, jag är envis och målfokuserad.  

Tycker om att jobba där det händer!  

 

 
4. Om fem år tror jag att följande frågor kommer att vara viktiga för  
    Vårdförbundets medlemmar. 
Det som jag tror kommer att vara viktigt för Vårdförbundets medlemmar om fem år och som 

jag vill fortsätta att jobba för är - att varje ”ben” i Vårdförbundet fortsätter att stå stadigt och 

är representerade både i avdelnings- och huvudstyrelse.  

 

Det som vi barnmorskor, på Nätverksträffar för barnmorskor i Sverige, är rörande överens om 

är att målet för 2017 ska vara att det finns en barnmorska i varje avdelningsstyrelse.  

Vi fortsätter att driva våra fackliga frågor och jobbar för bättre villkor och lön.  

 

Soliga och varma hälsningar från 

Susanne Lindblad 
 


