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Ett nytt år med nya möjligheter 
och utmaningar.  STHFs  
styrelse ser fram emot ett fortsatt 
arbete med alla de frågor som 
berör tandvården och tand- 
hygienistprofessionen i synner-
het. Det är fantastiskt att arbeta 
i en organisation med så många 
engagerade medlemmar, vi har 
mycket att erbjuda till kollegor  
i vitt skilda miljöer och arbets- 
situationer men med tandhy-
gienistyrket som gemensam bas. 

 STHF och SRAT  - många 
vet inte riktigt vad som är 
gemensamt och vad våra olika 
roller är. Det gör kanske inte så 
mycket, då styrkan sitter i det 
gemensamma, det traditionellt 
fackliga arbetet tillsammans 
med yrkesfrågor och professi-
onsutveckling. Det är genom 
goda, trygga arbetsvillkor vi kan 
utveckla yrket, öppna karriär-
vägar samt stärka kompetensen 
och därmed möjligheten till 
löneutveckling och ett långt håll-
bart yrkesliv.

STHF står för den yrkes-
fackliga delen av medlemskapet 
medan SRAT utgör den traditio-
nellt fackliga delen. Övergripan-
de politiska samhällsfrågor han-
teras under Sacos paraply. Struk-
turen utgör ett starkt förbund 
som var för sig och tillsammans 
tillvaratar alla de delar som 
utgör ett medlemskap. Verk-
samheten ska spegla behov och 
förväntningar men också driva 
framtidsfrågor utifrån visioner 
om professionsutveckling och 
arbetslivets olika förutsättningar 
och villkor. 

STHFs politiska påverkans-
arbete är omfattande och är 

på både kort och lång sikt helt 
nödvändigt för att bevaka och 
stärka vår position. Utbildnings-
frågor och kommunikation med 
myndigheter av betydelse för 
tandvården är av särskild vikt. 
Att vårda och utveckla rela-
tionerna med professions- och 
intresseorganisationerna inom 
både tandvården och övrig 
hälso- och sjukvård är 
också en mycket vik-
tig del av verksam-
heten. 

Den gemensam-
ma ambitionen är 
att stödja och 
finnas där för 
varje medlem 
både när det 
fungerar bra 
men också 
när det upp-
står svåra 
situationer 
eller när yrkes-
livet tar nya 
spännande 
vägar. Inom 
STHF har 
ett flertal 
nätverk 
vuxit 
fram, 
för egna 
företagare 
har nätverk 
funnits under 
25 års tid 
medan andra 
utvecklats 
under senare 
år. Tandhy-
gienister 
inom äld-
reomsorg, 

sjukvård, tandhälsovård eller 
som chef och ledare är växande 
nätverk. Även SRAT och Saco 
erbjuder stöd, inspiration och 
kurser inom en rad områden 
som man kan ha glädje och 
nytta av i sin yrkesutövning.   

Ta dig tid att besöka STHF 
och SRATs hemsidor för att 
ta del av vad ditt medlemskap 
innehåller, kanske mer än du 

tror! Dokument som stöd vid 
olika typer av förhandlingar 
och etiska frågeställningar, 
förmånliga villkor på sjuk-

försäkring och lån samt 
karriärstöd är några 
exempel. Glöm 
inte att inspirera 
kollegor som inte 
är medlemmar att 
komma med. Det är 
genom gemenskap 

och tillsammans som 
vi kan göra skillnad 
och verkligen påverka 
yrkesroll och utveck-
ling. Ingen annan 
gör det åt oss, 
genom att vara 
medlem i STHF 
tillhör du en stor 
och stark organi-
sation som syftar 
till att bevaka 

våra gemensamma 
yrkesfrågor och den över-
gripande utveckling som 
har betydelse för ett gott 
yrkesliv. Gemensamt ska vi 
se till att 2016 blir ett bra 
och framgångsrikt år!
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