
Jag är medlem för att jag får ...

1. Trygghet på jobbet
2. Karriärrådgivning

3. Bättre lön och arbetsvillkor

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som tillvaratar  
medlemmarnas fackliga intressen. Vi är 114 000 sjuksköterskor,  

barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som  
arbetar för en personcentrerad säker vård och ett hållbart yrkesliv.  

Tillsammans utvecklar vi villkor, yrke och vård.

www.vardforbundet.se
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Vårdförbundet

SVARSPOST
Kundnummer 110659500
11003 Stockholm

Jag är medlem  
för att ...

1. Tillsammans blir  
 vi starkare

2. Vi kämpar för  
 varandra

3. Om något skulle  
 hända känner jag  
 mig trygg

Funderar du också  
på att bli medlem?

Gör Medlemstestet!

Frankeras ej.

Mottagaren 

betalar portot.



Medlemsansökan  
Du kan också bli medlem på vardforbundet.se eller sms:a  

MEDLEM till 71700 så ringer vi upp dig.

Personuppgifter Var god texta.

Personnummer Förnamn Efternamn

Postadress Postnummer

Postort Mobiltelefon

E-post

Lön och annan ersättning

Heltidslön per månad inkl ev. fasta tillägg  
(exkl. rörliga tillägg som ob, övertid)

Tjänstgöringsgrad i procent

Hantering av personuppgifter

Information om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter finner du här:  
www.vardforbundet.se/personuppgifter

■  Jag vill även gå med i Svensk sjuksköterskeförening och godkänner att Vårdförbundet  
     lämnar mina kontaktuppgifter vidare till dem. OBS! En avgift för medlemskap i Svensk  
     sjuksköterskeförening tillkommer. Läs mer om Svensk sjuksköterskeförening och om  
     hur de hanterar personuppgifter på swenurse.se.

Underskrift

Datum Underskrift

Anställning

Huvudarbetsgivare Arbetsplats, t.ex namn på sjukhus

Klinik / avdelning / mottagning Arbetsplatsens specialitet

Anställning / Befattning

Högskoleutbildning inom ditt yrke (Flera alternativ kan lämnas)

Avslutad, år/månad  Påbyggnadsutbildning/specialisering inom ditt yrke

 ■  Barnmorska

 ■  Biomedicinsk analytiker

 ■  Röntgensjuksköterska

 ■  Sjuksköterska

 ■  Akademisk  
      ledarskapsutbildning

Jag har svensk legitimation    ■ Ja    ■ Nej

Gör medlemstestet här!  
Vårdförbundet är yrkesförbundet för dig som är sjuk-
sköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker  
eller röntgensjuksköterska. Tillsammans är vi 114 000 
medlemmar och vi arbetar ständigt för bättre villkor 
och avtal för våra yrkesgrupper. 

Ska du bli medlem? 
Räkna ihop hur många ”ja” du svarade och välj det alternativ som passar 
bäst in på dig. 

0 Ja
Vänligen kontrollera svaren en gång till

1–2 Ja
Mycket talar för att du ska gå med i Vårdförbundet

3–4 Ja
Du rekommenderas starkt att gå med i Vårdförbundet

5–8 Ja
Du ska definitivt gå med i Vårdförbundet

GRATTIS! Om testresultatet indikerar att du ska bli medlem önskar vi dig 
hjärtligt välkommen till Vårdförbundet!

Tillhör du någon av våra yrkesgrupper?
Är du sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk 
analytiker eller röntgensjuksköterska? 

Vill du vara med och påverka 
utvecklingen på din arbetsplats?
Vårdförbundet arbetar ständigt för att 
du ska ha det bra på jobbet.  Som 
medlem kan du vara med och påverka 
din arbetssituation med hjälp av oss, 
så att du ska kunna ha en bra balans 
mellan jobb, familj och fritid. Ju fler 
medlemmar ni är på din arbetsplats 
desto mer kan ni påverka, exempel-
vis när det gäller semesterplanering, 
schemaläggning, lokaler eller att 
skapa en god stämning.       

Vi arrangerar träffar på arbetsplatser 
och nationella evenemang som ger 
dig möjlighet till erfarenhetsutbyte 
och kompetensutveckling. 

Vill du bli en bättre löneförhandlare?
Vi förser dig med rätt information inför lönesamtalet 
och hjälper dig vässa dina argument. Ta del av vår 
lönesnurra för att se hur du ligger till i förhållande till 
andra eller ring Vårdförbundet Direkt för att få råd och 
tips. Bolla med den som är förtroendevald på din 
arbetsplats eller vänd dig till din lokalavdelning. 
NYHET! Som medlem kan du nu få personlig 
karriärcoachning via telefon. Det ger dig de absolut 
bästa förutsättningarna för dig och din framtid.  

Saknar du ork, tid och 
pengar om du skulle 
hamna i tvist med din 
arbetsgivare?
Om det uppstår en konflikt 
på din arbetsplats eller om 
du råkar begå ett misstag på 
jobbet – då kan du känna dig 
trygg med att få hjälp av 
Vårdförbundets främsta 
experter på lagar och avtal. 
Och detta utan att behöva 
oroa dig för dyra advokat-
kostnader. Vi orkar och har 
tid när du inte har det!

Vill du att din och din familjs ekonomi är tryggad även 
om det oväntade händer?
Skulle en olycka vara framme, kan du känna dig trygg 
med att Vårdförbundet erbjuder dig flera förmånliga 
försäkringar, exempelvis stick-och skärskadeförsäkringen. 
Du som är medlem i både Vårdförbundet och a-kassan, 
har dessutom möjlighet att få ersättning på upp till 80% 
av din lön om du skulle bli arbetslös eller om du säger 
upp dig själv. Du kan även välja att teckna ett flertal 
privata försäkringar via Folksam, till ett mycket  
förmånligt pris.  

Säger du ja till jämställdhet, 
mångfald och schyssta villkor 
på jobbet?
Vårdförbundet vill att alla ska ha 
lika rättigheter och möjligheter 
på jobbet och vi arbetar aktivt 
för det. Vi vill se en vårdmiljö 
som kännetecknas av hög 
kvalitet och säkerhet och som 
ger förutsättningar för att du ska 
få ett hållbart arbetsliv.  

Vill du ha extra tusenlappar att 
leva på när du går i pension?
Du som arbetar på en arbetsplats 
med kollektivavtal är också 
garanterad tjänstepension. Det  
ger dig mer i plånboken varje 
månad jämfört med någon som 
saknar kollektivavtal. Totalt är 
kollektivavtalet värt ca 80 000 kr/år 
för dig!

Vill du ha ett skönare, billigare och mer innehållsrikt liv?
Vårdförbundet arrangerar regelbundet kurser och seminarier 
för våra medlemmar, och som medlem får du också vår 
uppskattade månadstidning Vårdfokus. Du kan även ta del av 
en mängd förmånliga erbjudanden och rabatter på bland 
annat resor, hotell, böcker, tidningsprenumerationer, banklån 
samt glas och porslin. 

Är du  föräldraledig,  sjukskriven mm  finns möjlighet till reducerad avgift.RING OSS!  0771-420 420


