Fagforbundets medlemmer
•	baserer sin yrkesutøvelse på grunnleggende
menneskerettigheter og verdiene Omtanke,
Solidaritet og Samhold. Alle innbyggere har
rett til likeverdige tjenester av god kvalitet,
uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, funk
sjonshemming, diagnose, seksuell legning,
livssyn, tro, bosted og økonomi.
•	er bevisst på egne holdninger og verdier, og
hvordan dette bør komme til uttrykk i møtet
med brukere, pasienter, pårørende, kolleger,
arbeidsgivere og andre.

Etiske retningslinjer
for yrkesgruppene i
Seksjon helse og sosial

Retningslinjene omhandler disse verdiene og
møtene, og retter seg direkte til deg som yrkes
utøver og medlem i Fagforbundet, Seksjon helse
og sosial.
De yrkesetiske retningslinjene skal bidra til at
hvert medlem erkjenner og tar faglig, personlig
og juridisk ansvar for egen yrkesutøvelse.

•	I mitt møte med brukeren/pasienten viser jeg
respekt for hvert menneskes iboende verdig
het.
•	I mitt arbeid gir jeg tjenester av god faglig
kvalitet. Jeg er imøtekommende og mitt
fokus er brukerens/pasientens interesser og
ståsted.
•	I mitt arbeid møter jeg brukeren/pasienten
med vennlighet, respekt og omtanke. Jeg
respekterer brukerens/pasientens privat
sfære, slik at nødvendige grenser inn mot
privatlivet opprettholdes og vernes.
•	I mitt arbeid gir jeg brukeren/pasienten nød
vendig informasjon om min yrkesutøvelse, og
støtter opp under brukerens rett til medvirk
ning og egne valg. Dersom min kompetanse
ikke strekker til, plikter jeg å sørge for
bistand, slik at tjenesten utføres faglig
forsvarlig.
•	I mitt arbeid melder jeg alltid fra til leder/
fagansvarlig, dersom jeg oppdager integri
tetskrenkende og uverdige forhold, og/eller
faglig uforsvarlig tjenesteyting.
•	I mitt arbeid overholder jeg taushetsplikten
og verner om opplysninger jeg får i mitt møte
med bruker/pasient.
•	I mitt arbeid viser jeg respekt og omsorg for
pårørende.

Bli med i FAGFORBUNDET
FYLLES UT AV ALLE NYE MEDLEMMER
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Etternavn

Poststed

Tlf. privat/mobil

Fødsels- og personnr. (11 siffer)
E-post
Personopplysninger som Fagforbundet får tilgang til, vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med Personopplysningsloven. Fagforbundet vil unntaksvis kunne gi ut medlemsopplysninger, f.eks. til medlemsundersøkelser o.l.
der hvor forbundet finner at utleveringen bidrar positivt i arbeidet med å ivareta og styrke medlemmenes interesser.
Fagforbundet vil alltid forsikre seg om at personopplysningene kun benyttes til det avtalte formål, og at mottakeren
behandler opplysningene i samsvar med bestemmelsene i loven.
� Jeg er innforstått med og samtykker i at Fagforbundet unntaksvis kan utlevere mine personopplysninger.

FYLLES UT AV ALLE YRKESAKTIVE
Arbeidsgiver
Arbeidssted

Tlf.nr.

Yrke

Stilling/prosent

Årsinntekt

Fylke

Helse og sosial (SHS)
Kontor og administrasjon (SKA)
Samferdsel og teknisk (SST)
Kirke, kultur og oppvekst (SKKO)

FORSIKRING
Ved innmelding som yrkesaktiv blir
du automatisk med i forbundets
LOfavør-forsikringer:
• Kollektiv hjem kr 61 per mnd.
• Stønadskasse kr 15 per mnd.
OU-fondavgift (opplærings- og
utviklingsfond) vil komme i tillegg
med kr 21 per mnd.
Du blir også med i Fagforbundets
gruppeforsikring – en kombinert
livs-, uføre-, og ulykkesforsikring,
dersom du ikke reserverer deg
mot denne.
OBS: Gjelder ikke elever, lærlinger
og studenter.
Etter innmelding vil du få et brev
fra oss med nærmere orientering om
gruppeforsikringen, og om hvordan
du kan reservere deg.

FYLLES UT AV ELEVER, STUDENTER OG LÆRLINGER
� Elever under 20 år (gratis) VG1 / VG2/ VG3 (sett ring rundt det som passer)
� Lærling, gratis
� Lærling, inkludert LOfavør forsikringer kr 250,- per halvår
� Student, kr 250,- per halvår, inkludert LOfavør forsikringer

� Høgskole

� Universitet

Studiested/lærlingplass

✂

De etiske retningslinjene er en felles plattform
for Fagforbundets medlemmer og skal stimulere
til refleksjon over egen yrkesutøvelse, og videreutvikle gode holdninger og praksis.

Mitt møte med brukeren/
pasienten og pårørende

Fagforbundets Informasjonsavdeling. Foto: Jan Lillehamre. Trykk: Reprografisk Industri. 20 000 – 02/2008.

Etiske retningslinjer

Fag/linje
Dato

Planlagt eksamen/fagprøve (mnd/år)
Underskift

Skriv tydelig, fyll inn nøyaktige
opplysninger og send blanketten
til din lokale forening.

På arbeidsplassen er jeg en god kollega, spesielt
i vanskelige situasjoner der kolleger trenger
støtte og hjelp.
•	Jeg viser interesse og respekt for andres kom
petanse og funksjon, og bidrar til et godt
tverrfaglig samarbeid.
•	Jeg bidrar til et trygt, utviklende og inklude
rende arbeidsmiljø.
•	Jeg deler kunnskap og erfaringer og er aktiv i
kvalitetsutvikling på arbeidsplassen. Dersom
det oppstår situasjoner med uenighet eller
interessekonflikt mellom ulike yrkesgrupper
på jobben, bidrar jeg til at hensynet til
bruker/pasient alltid er i fokus.
•	I samarbeid med mine kolleger gjør jeg etiske
refleksjoner til en naturlig del av møtene og
internundervisningen på arbeidsplassen.

Mitt forhold til arbeidsgiver

På arbeidsplassen er jeg en konstruktiv og
positiv medarbeider. Dersom jeg gjennom mitt
arbeid oppdager forhold som ikke er i tråd med
gjeldende regler og instrukser sørger jeg for at
dette blir rapportert. Gjennom dette bidrar jeg
til at arbeidsgiver er godt orientert om avvik, og
får mulighet til å gripe inn, slik at forholdene
rettes opp.
•	Jeg setter meg inn i, og innretter meg etter
arbeidsstedets målsetting og funksjon.

✂

Fagforbundet
Svarsending 0190
0090 Oslo

Brettes. Stift eller tape sammen og legg i nærmeste postkasse.

Mitt samarbeid med kolleger

•	Jeg bidrar til at de menneskelige og økono
miske ressursene brukes til beste for
brukeren/pasienten.
•	Jeg melder fra til leder/fagansvarlig hvis
brukeren/pasienten utsettes for uforsvarlige
eller uverdige forhold. Lojalitet til arbeids
giver hindrer ikke dette.

Min livslange læring

I hele min yrkesaktive praksis vedlikeholder og
fornyer jeg mine faglige kunnskaper i tråd med
utviklingen i fagfeltet.
•	Jeg deler teoretisk og praktisk kunnskap med
kolleger.
•	Jeg bidrar aktivt til å skape en stimulerende
og kompetanseutviklende kultur.
•	Jeg bruker mine kunnskaper innen fag
området til å arbeide for forbedringer i
praksisfeltet, til beste for brukerne/
pasientene og pårørende.

Fagforbundet har laget
et kompendium som
tar for seg Helseperso
nelloven og Pasient
rettighetsloven. Du kan
bestille kompendiumet
på www.nettbutikk.biz/
fagforbundet/

Lover og regler

Det finnes en god del lover og regler som regu
lerer utøvelsen av yrkene i helse- og sosial
sektoren. Det er viktig at alle som har sitt arbeid
i denne sektoren setter seg inn i gjeldende
lovverk som gjelder for yrkesutøvelsen. De
viktigste er:
•	Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr
64 («helsepersonelloven»)
•	Lov om pasientrettigheter m.v. av 2. juli 1999
nr 63 («pasientrettighetsloven»)
•	Lov om etablering og gjennomføring av
psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr 62
(«psykisk helsevernloven»)
•	Lov om spesialisthelsetjenesten mm. av 2. juli
1999 nr 61 («spesialisthelsetjenesteloven»)
•	Lov om sosiale tjenester m.v av 13. desember
1991 nr 81 («sosialtjenestelov»)
•	Lov om helsetjenesten i kommunene av
19. november 1982 nr 66 («kommunehelse
tjenesteloven»)
Du kan lese lovene i sin helhet på
www.lovdata.no

