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STHFs kongress i april blev både 
spännande och givande, främst 
kanske för alla positiva möten 
med kollegor från hela landet. 
En positiv atmosfär upplevs 
tydligt bland medlemmar och 
företrädare. Arbetsmarknaden 
för tandhygienister är mycket 
god och det är påtagligt att den 
samlade kunskapen och kompe-
tensen i kåren stärks och ökar. 
Det finns ett kollektivt självför-
troende som vi företrädare för 
professionen är stolta och inspi-
rerade av. 

Att få förtroendet och upp-
draget som ordförande under 
ännu en viktig period i STHFs 
verksamhet är en sann glädje. 
Samtidigt är det en stor utma-
ning som kräver både nytänkan-
de, teamkänsla och erfarenhet. 
Denna mix har STHFs nya 
styrelse och tillsammans står vi 
till medlemmarnas förfogande. 
Tillsammans med SRAT, lokal-
föreningar, råd och nätverk 
kan STHF erbjuda ett komplett 
medlemskap som skapar förut-
sättningar för ett tryggt arbetsliv 
samtidigt som professionen 
stärks. Kommande mandat- 
period är fylld av viktiga frågor. 
Utbildning naturligtvis, både på 
grund- och fortbildningsnivå där 
inte minst det inter- och intra-
professionella lärandet kommer 
att vara en viktig del. 

STHFs kongress fattade 
beslut om att fortsätta arbeta 
med att utveckla en professions-
reglerad specialiseringsordning 
för tandhygienister. Ett viktigt 
steg i yrkesutvecklingen som 
även kommer att få goda effek-

ter på munhälsoarbetet i stort. 
Antalet platser på tand-

hygienistprogrammen måste 
utökas och kompetensför-
sörjningsfrågorna står högt 
på agendan i hela hälso- och 
sjukvården. Att använda 
samlade resurser klokt och 
patientcentrerat är ett måste, 
och som tandhygienist görs 
det främst genom att prio-
ritera hälsofrämjande och 
förebyggande insatser. 

STHF vill granska för-
hållandena ute i verksamhe-
terna. Har tandhygienister 
tid och support för att arbeta 
med sjukdomsbehandling och 
med de mest utsatta eller svaga 
individerna som behöver mer 
tid än de friska och starka? 

Det finns skäl att fundera 
över om rätt saker görs inom 
flera områden som exempelvis 
uppsökande verksamhet, äldre, 
barn och ungdomar, socioeko-
nomiskt utsatta individer samt 
personer med olika funktions-
nedsättningar. 

Allt detta hänger samman 
med ett långt och hållbart 
yrkesliv, relevant utbildning, 
bra fortbildning, goda arbetsför-
hållanden och en lön som mot-
svarar utbildning och ansvar. 
Tillsammans skall det bidra 
till en känsla av sammanhang 
som gör att arbete och fritid 
blir meningsfullt och ständigt 
utvecklande. 

I sommar inleds en ny 
period i STHFs historia, Tand-
hygienistTidningen får en ny 
chefredaktör och ny ansvarig 
utgivare, TandhygienistDa-

garna får en ny projektledning 
då både Margaretha Malmquist 
och Lillemor Nordenhammar 
nu väljer att lämna sina uppdrag 
efter många år i Sveriges Tand-
hygienisters tjänst. Under deras 
ledning har tidningen utvecklats 
till en modern och intressant 
publikation som speglar yrket 
och STHFs verksamhet. Tand-
hygienistDagarna har blivit en 
mycket attraktiv mötesplats för 
landets tandhygienister och att-
raherar närmare tusen deltagare 
årligen. Det ”varumärke” som 
skapats står idag för hög kvalitet 
och professionalitet inom tand-
hygienistkåren och även utanför 
våra egna led. 

Nu säger STHF Tusen Tack 
och lycka till med nästa fas i 
livet! Trevlig sommar!

Yvonne Nyblom

ST H Fs Ordför a nde

TILLSAMMANS för ett  
meningsfyllt och  

utvecklande arbetsliv


