
 

 

 

 

Catrin Johansson 
Nominerad till uppdrag som vice ordförande 

 
Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl 

För att jag har en stor tilltro till att vi tillsammans kan 

göra skillnad. Att vara en del i en ledning av en idéburen 

organisation är utmanande och mångfasetterat. Det 

handlar bland annat till stor del om att kunna leda från 

idé till resultat och att göra det enligt Vårdförbundets 

grundläggande värderingar med kongressbeslut och medlemmarnas vilja som grund för 

beslut. Det är viktigt att vara uthållig i de frågor vi driver, fackligt arbete tar ofta tid. 

Det är min samlade erfarenhet inom Vårdförbundet, min övertygelse om att 

förändringar till det bättre kan ske samt min personlighet, som gör mig lämpad för 

uppdraget. 

 

Mina viktigaste frågor är 

Att vi har ett hållbart yrkesliv,  en god livslön och en hälsosam arbetsmiljö. Vi skall 

orka arbeta tills vi går i pension, och vi skall göra det med goda villkor. Arbetsmiljön är 

just nu på många arbetsplatser alarmerande dålig, och allt för lite satsas från 

arbetsgivaren för att förbättra den. Våra skyddsombud bär ett stort ansvar på sina axlar 

och det är viktigare än någonsin att Vårdförbundet arbetar för att stötta dem i 

arbetsmiljöarbetet. Vi har även ett nytt löneavtal som ställer krav på arbetsgivaren att 

förbättra lönerna för våra professioner. Påverkansarbete mot både arbetsgivare och 

politiker för att avtalet skall efterlevas är ett stort arbete som Vårdförbundet står inför. 

 

Min bakgrund är 

Är sedan 2005 legitimerad sjuksköterska och har anställning inom Region Västerbotten. 

Har arbetat många år inom slutenvården psykiatrin i Skellefteå. Blev där förtroendevald 

på arbetsplats och är sedan 2015 styrelseledamot i avdelning Västerbotten. Har 

centralfacklig tid, och mina uppgifter är bland annat att stödja förtroendevalda på 



 

arbetsplats, huvudskyddsombud samt sitter i central samverkan inom Regionen. Vid 

kongressen 2018 blev jag invald i Förbundsstyrelsen som ledamot. 

 

Mina främsta styrkor är 

Känner oerhört stor ödmjukhet inför de förtroendeuppdrag som jag idag har. Genom 

dessa uppdrag har jag erhållit en samlad kunskap om Vårdförbundet som organisation 

på flera nivåer, både lokalt och nationellt. Beskrivs ofta som lugn och trygg, tycker att 

det är viktigt att lyssna till vad andra har att säga. Är eftertänksam, men har mod att 

fatta beslut, även dem som ibland kan vara svåra att fatta. 

 

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om 

För mig är även jämställdhetsfrågor viktiga. Är mamma till fyra döttrar och ser det som 

min livs största utmaning att uppfostra dem till självständiga och starka kvinnor. 

 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och 

Vårdförbundet om 5 år  

Många kommuner i länet samt regionen brottas just nu med besparingar. Arbetsgivaren 

tittar allt oftare mot kompetensväxling som en del i lösning på den situation vi befinner 

oss i. Samtidigt kommer vården behöva ställa om för att bland annat möta upp den allt 

äldre befolkningen, och större ansvar kommer läggas på kommuner och primärvård. Det 

är oerhört viktigt att Vårdförbundet är med och påverkar politiker och arbetsgivare, 

bevakar och tillvaratar medlemmars rättigheter och möjligheter. Jag tror således att 

arbetsmiljö och livslön är frågor som fortsatt kommer vara viktiga även i framtiden. 

 

 


