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Ljuset börjar sakta återvända 
till vårt land, även om det dröjer 
innan värmen också är här. När 
vi nu kommit en bit in på 2017 
är det många som känner oro 
inför framtiden. Situationen i 
världen är osäker, vad kommer 
att hända med klimatfrågan, 
pågående krig och relationer 
mellan länder och individer. 

Att tänka och agera utifrån 
ett positivt förhållningsätt är inte 
alltid lätt men helt nödvändigt 
för att vi gemensamt ska lyckas 
med alla de utmaningar som 
behöver hanteras. Den gamla 
devisen att ”ingen kan göra allt, 
men alla kan göra något” känns 
viktig att hålla fast vid. Att for-
mulera vad vi vill uppnå och i 
vilken riktning vi vill gå hjälper 
oss att nå dit vi önskar både när 
det gäller små och stora frågor.  

Sveriges Tandhygienistfören-
ings står vi inför ett nytt spän-
nande och utmanande år med 
många förändringar på agendan. 
Det gäller dels STHFs organisa-
tion men naturligtvis kommer 
utformningen av en ny examens-
ordning för tandhygienistexa-
men att stå i fokus. 

Hur det skriande behovet av 
tandhygienister ska lösas och hur 
man ska kunna tillgodose beho-
vet av ett utökat antalet platser 
på tandhygienistprogrammen är 
en annan mycket viktig fråga. 
Antalet tandhygienister som går 
i pension ökar samtidigt som ett 
tandhygienistprogram avvecklas 
helt. Det här påverkar inte bara 
tandvården som helhet utan 
också STHF som organisation. 
Behovet av en stark offensiv 

företrädare för yrkesområdet 
och yrkesutövarna är stort och 
helt centralt för en fortsatt pro-
gressiv utveckling. 

 STHF genomför kongress i 
början av april vilket innebär att 
företrädare för våra lokalfören-
ingar träffas för att utvärdera de 
gångna åren och sätta upp nya 
mål för framtiden. Ledamöter 
till STHFs styrelse och övriga 
förtroendevalda ska väljas, 
handlingsprogram, stadgar 
och ekonomi ska granskas och 
diskuteras. För att denna pro-
cess ska spegla medlemmarnas 
förväntningar och behov krävs 
återkoppling och engagemang 
från hela kåren. 

STHF vill uppmana alla 
medlemmar som har tankar, 
synpunkter och idéer om hur 
vi kan stärka och förbättra 
verksamheten att göra sin 
röst hörd. Hur ska STHF 
fortsätta vara det självklara 
valet för tandhygienister 
inom alla delar av yrkesom-
rådet? 

Lokalföreningar, nät-
verk, råd och STHFs 
styrelse står alltid till 
förfogande och inför 
kongressen hoppas 
vi på många kloka 
förslag inför de 
kommande åren. 
Motioner till kon-
gressen kan lämnas 
av lokalförening-
arna och Sveriges 
Tandhygienist- 
Företagare. Kon-
taktinformation 
finns både på STHFs 

hemsida och på sidan 70  i 
denna tidning, så ta chansen 
att vara med och forma STHFs 
framtida verksamhet. Med 
gemensamma mål och ambitio-
ner för vår yrkesutveckling ser 
vi fram emot ett spännande och 
dynamiskt år tillsammans med 
både gamla och nya medlem-
mar. 

I anslutning till STHFs  
kongress arrangeras årets Tand-
hygienistDagar i Göteborg den 
2-4 april, temat denna gång 
är ”Hälsomyter, Erosioner & 
Munhälsa”. Om du ännu inte 
anmält dig så finns chansen fram 
till mitten av februari, så skynda 
att säkerställa ditt deltagande 
vid de populära dagarna!
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STHF – ska vara det självklara valet 
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