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S R A T
ditt fackförbund

Har du frågor?  Gå in på srat.se  och hör av dig  så hjälper vi till!

DAGS FÖR NYA TAG! Visst är det vad hösten kan innebära, en lust 
att förkovra sig och prova något nytt? Ett gott val är att använda 
den energi som förhoppningsvis lagrats från sommaren, till att 
bidra till förbättringar på arbetsplatsen.  

Jag hade just avslutat utbildningen i början av 80talet när jag 
uppmanades att ta plats i den lokala tandhygienistföreningens 
styrelse. Aldrig kunde jag ana att jag skulle lära mig så mycket, 
ta plats vid bord där så angelägna samhällsfrågor diskuteras och 
se mina kunskaper bidra till så stora förbättringar.  Inför varje 

nytt uppdrag har jag varit tveksam. 
Innan jag blev ordförande för STHF, 
styrelseledamot och ordförande i 
SRAT, invald i Sacostyrelsen ... Jag 
har sett hindren, tänkt att det här 
klarar jag inte. Men jag har vågat. 

Nu har jag varit ordförande i 
SRAT länge. Ett svårt uppdrag, 
men stimulerande. Så här i efter
hand ser jag vilken fantastisk 
skola jag har gått i. Hur varje 
uppdrag har inneburit stora 

utmaningar, men också lärdomar och beredskap för nya 
uppgifter. Det är så det fungerar. Som förtroendevald får 
man både utbildning för att klara sitt uppdrag och stöd av 
mer erfarna företrädare. 

Att arbeta fackligt är roligt och det gör skillnad! Många 
förtroendevalda har också insett att det är en värdefull 
erfarenhet i den egna yrkeskarriären. Så vad väntar ni 
på? Välkomna att bidra till ett bättre arbetsliv!  

Välkommen att 
göra skillnad!

Anitha Wijkström
Förbundsordförande SRAT

» Jag har sett  
hindren, tänkt att 

det här klarar  
jag inte. Men jag 

har vågat.«

Just nu...
...analyserar jag förslagen för en effektivare kompetensförsörjning  
i hälso- och sjukvården.




