
Presentation av nominerad till Vårdförbundet Dalarnas årsmöte 2019 
 

Namn: Marion Vaeggemose 

Nominerad till: Avdelningsordförande 

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl: 

Jag har ett stort intresse i det fackliga arbetet – och 

tycker det är viktigt att ta vara på våra rättigheter som 

följer med det att vara organiserad.  

Jag har lång erfarenhet i styrelsearbete både som 

styrelseledamot sen 2009, viceordförande 2017 och nu senast som tf ordförande sen januari 2019. 

Jag kan Vårdförbundets organisation väl samt politiken som demokratiskt är framtagen på 

kongressen senast år 2018. Jag är väl insatt i Region Dalarna både på tjänstemannasidan och i 

kliniken där jag har bra kontakt med de lokala förtroendevalda och är ofta ute på arbetsplatsbesök. 

Jag har erfarenhet av många medlemsärenden och är inte rädd för konflikter –  Jag är bra på att 

kommunicera och se lösningar med alla parter. 

Jag har bra kontakt och samarbete med Regionens politiker. 

Mina viktigaste frågor är: 

Att få en bättre arbetsmiljö för Vårdförbundets medlemmar när det gäller bemanning, inskolning 

och löneutveckling under yrkeskarriären. 

Att synas för våra medlemmar och att fler väljer att vara med i Vårdförbundet.  

Min bakgrund är: 

Jag är dansk och utbildad leg. sjuksköterska i Danmark 1991. VUB i Norge år 2000 som 

intensivvårdssjuksköterska. 

Jag har jobbat kliniskt på intensivvårdsavdelning sen jag blev klar 1991 i Silkeborg, Tromsö, 

Linköping, Oslo och nu i Falun sen hösten 2003. 

Lokal förtroendevald har jag varit sen 2004 på min hemavdelning intensiven på Falu Lasarett.  

Jag har utbildat våra nya förtroendevalda sedan år 2009 fram till januari i år och varit med och 

format innehållet i det nya nationella programmet. 

Mina främste styrkor är: 

Jag är energisk, lösningsorienterad och bra på att kommunicera samt lyssna. 

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om: 

Jag gillar min trädgård, träna och vara med goda vänner. God mat och dryck är inte helt fel heller. 

Jag tror att följande kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år:  

Om 5 år så tror jag det fortsatt är viktigt att hålla igång processen för att fortsatt skapa bra villkor – 

kompetens, löneutveckling, inskolning, bemanning samt yrkesstolthet för alla våra medlemmar.  

Våra potentiella medlemmar har en annan syn på att vara organiserad och Vårdförbundet behöver 

följa med utvecklingen samt hålla oss uppdaterade. Vi behöver bevara kollektivavtalets rättigheter 

och försätta rekrytera medlemmar och göra de aktiva och insatta i våra rättigheter och skyldigheter. 


