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Vi i Saco Hälso- och sjukvård arbetar för en effektivare och mer ändamål-
senlig hälso- och sjukvård. En fråga som har särskilt stor betydelse är att 
hälso- och sjukvården, i samklang med övriga samhället, bidrar till att skapa 
en jämlik hälsa. Att skapa en hälso- och sjukvård på lika villkor som utgår 
från patientens behov är en av de stora utmaningarna idag. En jämlik hälso- 
och sjukvård måste genomsyra allt från det enskilda patientmötet till högsta 
politiska nivå där exempelvis ersättningssystemens utformning är en central 
fråga.

Att akademiker med det högsta professionella ansvaret får möjligheter att 
använda sin potential till det yttersta är centralt för svensk välfärd. För att 
förbättra och effektivisera hälso- och sjukvården ska kompetenser används 
på rätt sätt och det måste finnas en ömsesidig respekt för varandras kompe-
tenser. Hälso- och sjukvården måste organiseras så att rätt kompetens finns 
på rätt plats och alla medarbetare ges möjlighet att fokusera på de arbets-
uppgifter de är bäst på.

Sveriges Tandläkarförbund organiserar leg. tandläkare

www.tandlakarforbundet.se
kansli@tandlakarforbundet.se, 08-666 15 00

Förbundsordförande:
Chaim Zlotnik, 073-673 66 82
chaim.zlotnik@tandlakarforbundet.se

Sveriges Veterinärförbund organiserar leg. veterinärer

www.svf.se
kansli@svf.se, 08-545 558 20

Förbundsordförande:
Eleonor Fredler
eleonor.fredler@svf.se



Fysioterapeuterna organiserar leg.fysioterapeuter och
leg. sjukgymnaster

www.fysioterapeuterna.se
kansli@fysioterapeuterna.se, 08-567 061 00

Förbundsordförande: 
Cecilia Winberg, 0709-286 113 
cecilia.winberg@fysioterapeuterna.se
Twitter: @winberg_

Sveriges Arbetsterapeuter organiserar leg. 
arbetsterapeuter

www.arbetsterapeuterna.se
kansli@arbetsterapeuterna.se , 08-507 488 00

Förbundsordförande:
Ida Kåhlin, 070-311 71 99
ida.kahlin@arbetsterapeuterna.se
Twitter: @arbetsterapi

SRAT organiserar leg.audionomer, leg. kiropraktorer, leg. 
logopeder, leg. optiker och leg. tandhygienister

www.srat.se
kansli@srat.se, 08-442 44 60

Förbundsordförande:
Magnus Nordström, 08-442 44 63
magnus.nordstrom@srat.se
Twitter: @magnordstrom

Sveriges Farmaceuter organiserar leg. apotekare och leg. 
receptarier

www.sverigesfarmaceuter.se
post@sverigesfarmaceuter.se, 08-507 999 00

Förbundsordförande:
Sandra Jonsson, 08-507 999 00
sandra.jonsson@sverigesfarmaceuter.se
Twitter: @farmaceuterna



Akademikerförbundet SSR organiserar kuratorer och leg 
psykoterapeuter

www.akademssr.se
kansli@akademssr.se, 08-617 44 00

Förbundsordförande:
Heike Erkers, 08-617 44 59
heike.erkers@akademssr.se
Twitter: @HeikeErkers

Sveriges läkarförbund organiserar leg. läkare

www.slf.se
info@slf.se, 08-790 33 00

Förbundsordförande:
Sofia Rydgren Stale, 070- 499 27 67
ordforande@slf.se

Sveriges Psykologförbund organiserar leg. psykologer

www.psykologforbundet.se
post@psykologiforbundet.se, 08-567 06 400

Förbundsordförande:
Kristina Taylor, 070-967 64 01
kristina.taylor@psykologforbundet.se

Naturvetarna organiserar ett tjugotal professioner inom hälso- 
och sjukvården, bland annat biomedicinska analytiker, dietister, 
sjukhusfysiker, kemister och genetiker. 

www.naturvetarna.se
info@naturvetarna.se, 08-466 24 80

Förbundsordförande:
Patriq Fagerstedt, 073-366 24 44
Patriq.fagerstedt@naturvetarna.se



ård

Saco Hälso- och sjukvård består av tio förbund inom Saco som representerar 
cirka 200 000 akademiker där många är verksamma inom hälso- och 
sjukvården för såväl människor som djur. Den gedigna akademiska utbildningen 
i kombination med det högsta professionella ansvaret på arbetsplatsen gör att 
de har en central roll för svensk välfärd.

Vill ni veta mer om hur vi kan utveckla svensk hälso- och sjukvård
så återkom till oss!




