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Sara Heyman blir Sveriges Radios nya
hälsokorrespondent
Med start efter sommaren  blir Sara Heyman korrespondent för global hälsa på Sveriges
Radio med världen som bevakningsområde. Sara har lång och bred erfarenhet av både
journalistik och arbete inom sjukvården.

Sara Heyman är journalist, legitimerad sjuksköterska och författare och passar som hand i
handske för uppdraget att bevaka global hälsa för Sveriges Radios lyssnare.

– I en tid när globala hälsofrågor är mer angelägna än någonsin, är jag väldigt glad att Sara
Heyman blir vår nya ämneskorrespondent, säger Ekots utrikeschef Ginna Lindberg. Med
Saras specialkunskaper och egna erfarenheter från pandemivården fördjupar vi bevakningen
ytterligare.

Som korrespondent för Global Hälsa kommer Sara Heyman höras i många av Sveriges Radios
program, med ett delat uppdrag mellan Ekot och Vetenskapsradion.

– Pandemin har på ett väldigt påtagligt sätt visat hur kort steget är från medicinsk
grundforskning till stora effekter på människors hälsa. Att nu få möjlighet att ytterligare stärka
vår bevakning på hela det här området med en så kunnig reporter som Sara är enormt roligt och
viktigt, säger Ulrika Björkstén, redaktionschef på Vetenskapsradion.

Sara Heyman har mångårig journalistisk erfarenhet där hon senast arbetat på Dagens Medicin.
Hon har även arbetat som medicinreporter för Läkemedelsvärlden, och reporter på Ekot och
TV4 Nyheterna. Sara Heyman är författare till två populärvetenskapliga böcker. Sjukt,
syster! om sjuksköterskans och den svenska sjukvårdens historia och Den motvilliga feministen,
en biografi om riksdagskvinnan och sjuksköterskan Bertha Wellin. Dessutom är Sara Heyman
legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från flera sjukhus. Hon har under 2020/2021 arbetat
inom den svenska covid-19 vården på Karolinska universitetssjukhuset och Södersjukhuset i
Stockholm.

– Det ska bli otroligt roligt och spännande. Jag är så glad över möjligheten att få bevaka detta
angelägna område för Sveriges Radios lyssnare, säger Sara Heyman om sitt kommande



uppdrag.

Sara Heyman börjar på Sveriges Radio den 1 september när tjänsten som korrespondent för
global hälsa återinförs.
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