
– det naturliga valet av 
yrkes- och fackförening för 
dig som är TANDHYGIENIST

Sverige Tandhygienister



Sveriges Tandhygienister, STHF
– en förening inom Sacoförbundet SRAT, akademiker 
inom samhällsbärande professioner

Sveriges 
Tandhygienister, 

STHF

SRAT

Saco



Välkommen till oss som 
medlem
– tillsammans påverkar 
vi yrkets utveckling 
och tandhygienistens 
villkor!



Som medlem får du:
u TandhygienistTidningen 6 nr/år

u aktuell information om tandhygienistens 
yrkesområde via medlemsmail och 
www.tandhygienistforening.se

u inbjudan till kurser, bl.a. 
TandhygienistDagarna

u Fackligt stöd via SRAT

u Försäkringar och andra medlemsförmåner



Vad är Sveriges Tandhygienister?
ü partipolitiskt obunden förening inom 

Sacoförbundet SRAT
ü organiserar offentligt, privatanställda och egna företagare
ü i medlemsavgiften ingår bl.a. 

Hälsoskydd och Inkomstförsäkring  
ü representeras regionalt via lokal tandhygienistförening
ü ingår i nätverk med övriga europeiska 

tandhygienistföreningar
ü ingår i den internationella tandhygienist-

organisationen IFDH
ü möjlighet att ansöka om medlemskap 

i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA



Vad gör Saco?
ü Driver akademikernas intressen, 

opinionsbildning – utbildning ska löna sig!
ü Saco lönesök
ü Saco arbetsmarknadsdata
ü Saco studentråd
ü Internationell arbetsmarknad
ü Chefs-och ledarskapsfrågor
ü Företagarfrågor



Sveriges Tandhygienister
ü STHF arbetar för att utveckla och 

stärka tandhygienistprofessionen 
gentemot politiker, andra 
beslutsfattare samt allmänhet, 
massmedia, intresseorganisationer och 
vårdpersonal. 



Vad gör Sveriges Tandhygienister?
üyrkes- och 

utbildningsfrågor
üförhandlar löner och 

anställningsvillkor
üservice och rådgivning 

till medlemmar
üerbjuder fördelaktiga 

försäkringar och 
medlemslån



TandhygienistTidningen

• STHFs medlemstidning 
•utkommer 6 ggr/år
•når alla Sveriges 

tandhygienister samt 
prenumeranter inom 
tandvård, myndigheter 
och dentalbranschen



SRATs medlemstidning ESSENS
• Till alla SRATs och STHFs 

medlemmar
•utkommer 4 ggr/år



Hemsidan: 
tandhygienistforening.se



Våra TandhygienistDagar
Välbesökt och uppskattat årligt arrangemang med 
ett aktuellt vetenskapligt program, 
dentalutställning och högklassigt socialt program

17-19 januari 2021 
Svenska Mässan i Göteborg

www.tandhygienistdagarna.se



Seniorföreläsningar
2019-2020 har vi ett samarbete med SPF Seniorerna 
där vi kostnadsfritt erbjuder föreläsningar om 
munhälsa och de särskilda tandvårdsstöden. 
TePe Munhygienprodukter möjliggör satsningen. 

– får du den tandvård du behöver och har rätt till?

Munnen, hälsan och pengarna



Delar ut

Studerandepriset 

STHF och TePe
Nordic AB 
delar årligen ut 
ett pris till en 
student vid varje 
lärosäte den 6:e 
terminen



Du tillhör en lokalförening
Du representeras av en av våra 
24 lokalföreningar runt om i 
landet. 

Välkommen att delta på 
föreningsmöten och nätverka
med andra yrkesverksamma 
tandhygienister på din ort!



Följ och gilla oss!

@sverigestandhygienister
#sverigestandhygienister
#tandhygienistdagar

sverigestandhygienistforening


