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Lär dig något nytt
Som medlem i Vårdförbundet har du tillgång till utbildningar och 
digitala guider som syftar till att stärka dig på jobbet, i din profession 
och i det fackliga uppdraget som förtroendevald och skyddsombud.

Vårdförbundet erbjuder utbildningar och aktiviteter runt om i landet och dessa hittar du och anmäler dig 
till på Vårdförbundets webbplats under ”aktiviteter och utbildningar”. Men du kan också fördjupa dina 
kunskaper när du vill, i egen takt och på en plats som passar dig!  I Vårdförbundets kunskapsrum har vi 
samlat webbutbildningar och digitala guider inom olika ämnesområden som lön, arbetsmiljö och vad du 
ska tänka på innan du skriver på ett nytt anställningsavtal.

Kunskap är en grundförutsättning 
för att kunna påverka arbetsmiljön 
och utvecklingen på  arbetsplatsen.



 VÅRDFÖRBUNDET | 2021 01 19

3

Webbutbildingar och digitala guider 
Fyll på med kunskap genom att gå någon av Vårdförbundets webbutbildningar och guider. Flera av 
utbildningarna vänder sig i första hand till dig som är förtroendevald, men som medlem har du tillgång till 
allt och kan titta igenom det du är nyfiken på.

Nyfiken?

Om du är ny förtroendevald så ingår Nyfiken? i din fackliga grundutbildning. Men du kanske är en 
medlem som är nyfiken på Vårdförbundet eller till och med intresserad av att bli 
förtroendevald? Här får du möjlighet att bekanta dig med organisationen och lära dig mer om vad det 
innebär att vara förtroendevald på arbetsplatsen.

Stolt!

Ingår i den fackliga grundutbildningen. Som medlem och förtroendevald i Vårdförbundet vill vi att du ska 
känna dig stolt! Du företräder en organisation som på flera plan påverkar världen till det bättre. I denna 
guide berättar flera förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet om hur vi påverkar regionalt, 
nationellt och internationellt.

Hallå, innan du skriver på

Är du på gång att skriva på ditt första anställningsavtal? Eller ska du byta jobb och funderar på vilken 
skillnad det gör om din nya arbetsgivare har ett kollektivavtal eller inte? Det finns en del att tänka på 
innan du skriver på, vi rekommenderar att du går igenom denna guide så får du bättre koll!

Maxa lönen- rusta dig inför förhandlingen

Den här guiden vänder sig till dig som vill veta mer om hur du lyckas med en löneförhandling.  Kanske är 
du på gång att söka ditt första jobb? Eller är det dags att byta jobb, ny tjänst eller titel? Lönecoachen ger 
dig råd och tips på vad du bör veta och hur du kan förbereda dig inför löneförhandlingen. Kunskapen är 
en resurs på din väg till en bra löneutveckling. 

Ditt lönesamtal

Börjar det närma sig lönesamtal på din arbetsplats? I den här guiden får du bra och konkreta tips på hur 
du förbereder dig för att lyckas. Du får även våra tio bästa tips under samtalet. Är du förtroendevald är 
detta en bra guide att rekommendera dina medlemmar att kolla igenom.
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En tuff torsdag - när skyddsombudets arbete sätts på prov

Vardagen i vården ser väldigt olika ut för våra medlemmar. Medan vissa har en bra arbetsmiljö arbetar 
andra under förhållanden som, direkt eller på sikt, skapar ohälsa. I den här utbildningen får du möte Kalle 
som är förtroendevald och skyddsombud på arbetsplatsen och som har ett arbetsmiljöproblem som 
behöver lösas. Du får lära dig om arbetsmiljölagstiftningen, det systematiska arbetsmiljöarbetet och din 
roll som skyddsombud på arbetsplatsen.

Guide till skyddsombud covid-19
Under våren 2020 blev det tydligt att uppdraget som skyddsombud är viktigare än 
någonsin för Vårdförbundets yrkesgrupper. Genom denna guide får du beskrivet vad som är dina 
befogenheter och du får höra andra skyddsombuds budskap om hur vi kan göra skillnad för våra 
medlemmar.

Uppdrag valberedare

Denna guide till uppdraget som valberedare riktar sig till dig som är vald till lokal valberedare i någon av 
våra avdelningar, eller är nyfiken på att bli och vill veta mer om vad det innebär. Guiden innehåller 
konkreta verktyg om hur ni tillsammans i valberedningen kan arbeta för att få fram förslag till starka 
styrelser.

Så här hanterar vi personuppgifter i Vårdförbundet
För att alla medlemmar ska känna sig trygga behöver du som är förtroendevald eller medarbetare i 
Vårdförbundet ta del av denna utbildning om hur vi hanterar våra medlemmars personuppgifter.
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Facklig grundutbildning
Grundutbildningen för dig som är ny förtroendevald har tre syften; att du ska känna trygghet i uppdraget, 
att ge förutsättningar för dig att bli aktiv på din arbetsplats och att skapa ökad kännedom om vår förening.

Den fackliga grundutbildningen består av flera olika delar:

FYSISKT/DIGITALT FORMAT OCH WEBB I  4 DAGAR  

Handboken  
ViljaVåga

Fyra fysiska eller digitala 
utbildningsdagar

Självstudier inklusive  
webbutbildningar

+ +

Aktiviteter och utbildningar som är nära dig söker 
du lätt fram på Vårdförbundets webbplats.

TILL AKTIVITETER OCH UTBILDNINGAR

Kunskapsrummet hittar du på Vårdförbundets 
webbplats. Åtkomst kräver inloggning.

TILL KUNSKAPSRUMMET

Du anmäler dig till utbildningen via Aktiviteter och utbildningar på Vårdförbundets webbplats. Där ser du 
om din avdelning erbjuder utbildningen i fysiskt och/eller digitalt format. Där får du all information om vad 
som ingår och hur det går till. 

Efter grundutbildningen har du möjlighet att gå olika temautbildningar. Temautbildningarna är just nu 
(2021) under uppdatering.

Som förtroendevald har du rätt att vara ledig från arbetet med lön för att gå på facklig 
utbildning enligt lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen.

https://aktiviteter.vardforbundet.se/
https://vardforbundet.se/login?ssoredirect=58

