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S R A T
ditt fackförbund

LÅT PROFFSEN VARA PROFFS! Den devisen har varit en självklar 
ledstjärna i Sacos opinionsarbete så länge jag minns. Jag noterar 
att synsättet delas av många beslutsfattare. När regeringen fattar 
beslut utifrån expertmyndigheternas vetenskapligt förankrade 
kunskaper, till exempel. Och när professionerna, utifrån sina 
specialiteter, ansvarar för att verksamheterna fungerar, trots 
krisläget. Motsatsen, att inte ta tillvara kompetens och förmåga, 
skulle vara direkt osmart – pandemi eller ej.

Det gick fort att ställa om när larmrapporterna kom i mars. 
Den handlingskraft vi gemensamt visade 
var imponerande och ger trygghet inför 
framtida utmaningar. Men det är lätt att 
tålamodet tryter när lösningar på virus-
eländet dröjer. Vi håller i och vi håller ut 
så gott vi kan. Hemarbete, permissioner 
och uppsägningar tär på arbetsglädje 
och kreativitet. Ensamhet frestar på och 
frågor hopar sig. Hur länge pågår det? 

Vad händer sedan?
Forskning pågår. Vetenskapen kommer att ge oss kunskap 

om hur pandemin påverkar oss, som samhälle, i arbetsli-
vet och individuellt. 

Redan nu kan vi själva reflektera över vad som har gått 
bra och vad som inte har fungerat. Vad har vi lärt vi oss? 
Hur tar vi vara på våra erfarenheter? Vilken beredskap 
behöver vi? Med krisen får vi dyrköpta, men viktiga 
kunskaper, så varför inte sätta av en stund och dela 
erfarenheter med kollegorna – även om det fortfa-
rande måste ske digitalt?

Dyrköpta kunskaper 
– men också värdefulla

Anitha Wijkström
Förbundsordförande SRAT

»Den handlings-
kraft vi gemen-
samt visade var 
imponerande.«

Just  nu...
..funderar jag över vikten av att det finns en fungerande beredskap.  
i samhället.

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