
 

 

 

 

Mikaela Bergström 
Nominerad till uppdrag som styrelseledamot och 
kongressombud 

 
Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl 

Jag tror att jag kan vara ett bra tillskott till styrelsen med hjälp 

av mitt engagemang, intresse och driv för de fackliga frågorna. Dessutom är jag inte 

rädd för att stå upp för andra och kommer gärna kommer med nya idéer. Utifrån mina 

erfarenheter med både ett nationellt och länsövergripande uppdrag, där personen är i 

fokus, tror jag dessutom att jag kan hjälpa styrelsen med att fortsätta arbeta med att 

medlemmens intresse alltid är i fokus. 

 

Mina viktigaste frågor är 

Det jag främst brinner för är arbetsmiljön och villkor. Vi ska orka jobba ett helt yrkesliv 

och inte behöva gå ner i tid för att vi inte orkar jobba heltid. Även lönefrågan är viktig 

för mig, vi måste få upp samhällsvärdet för våra yrken så att vi värderas rätt utifrån vår 

kompetens och bärande funktion i samhället. 

 

Min bakgrund är 

Jag kommer ursprungligen från Umeå men bor sedan 2012 i Skellefteå med min man 

och våra två barn. Som legitimerad sjuksköterska sedan 2006 har jag haft min 

anställning inom Region Västerbotten där jag både jobbat inom slutenvården och 

kommer närmast från primärvården där jag har min tjänst på 1177 Vårdguiden på 

telefon i Västerbotten. Däremellan har jag även gjort lite inhopp i både Skellefteå- och 

Umeå Kommun samt som bemanningssjuksköterska i Norge. Jag blev förtroendevald på 

min arbetsplats 2015 och sedan i augusti 2018 har jag varit förtroendevald med 

centralfacklig tid på 100 %, där jag bland annat stöttar förtroendevalda på 

arbetsplatserna och är huvudskyddsombud. 
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Mina främsta styrkor är 

Jag är driven och väldigt engagerad i det arbete jag gör, oavsett vad det är, och kommer 

gärna med nya idéer. Jag är inte rädd för att stå upp för andra och säga emot om det är 

något jag inte håller med om eller tycker är fel. Jag gillar tydlighet, är noga och är bra 

på att få saker gjorda. 

 

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om 

För att få till en förändring räcker det inte bara med att påpeka brister och uttrycka sitt 

missnöje och sedan hoppas på att någon annan ska göra något åt saken. Utan vill man ha 

en förändring så krävs det att man engagerar sig, vilket jag tycker är jätteroligt. 

Förändringen kanske tar tid men belöningen kommer ofta vid uthållighet. Att vara 

förtroendevald har gett mig en mycket större förståelse för att vi tillsammans verkligen 

kan påverka och vara med och bidra till att få så bra arbetsplatser och villkor som 

möjligt. 

 

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

Vårdförbundet om 5 år  

Utifrån hur hälso- och sjukvården ser ut idag tror jag att fokus kommer att behöva riktas 

ännu mer mot vår arbetsmiljö och våra villkor. Vi ska kunna ha ett hälsosamt liv med 

bra arbetstider, bra arbetsmiljö och en lön som verkligen speglar det livsviktiga yrke vi 

har. 

 

 


