Yrkesseksjon
helse og sosial

Velg kvalitet – velg Fagforbundet
Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 390 000 medlemmer. Visjonen
vår er et samfunn preget av omtanke, solidaritet og samhold. Du kan være medlem i
Fagforbundet hvis du arbeider i offentlig sektor, i et statlig eller interkommunalt selskap, eller
i private virksomheter. Du er også velkommen som medlem hos oss, dersom du er lærling,
skoleelev eller student.
Fagforbundets hovedoppgave er å sørge for at medlemmene har gode og trygge lønnsog arbeidsvilkår. Målet vårt er at alle skal ha ei lønn å leve av, uansett om du er mann
eller kvinne, og uavhengig av hvor du bor og jobber. En solidarisk lønnspolitikk betyr at lønna
til de lavlønte må heves. En rettferdig lønn må gjenspeile arbeidets art og innhold, og krav til
utdanning og ansvar.
Fagforbundet bidrar til offentlige tjenester og arbeidsplasser med god kvalitet. Det må være
samsvar mellom det folk har behov for, og det de tilbys. Bare en velfungerende offentlig
sektor kan gi alle innbyggere en trygg hverdag og lik rett til velferdstjenestene.
Gjennom anbud og privatisering får vi dårligere kvalitet i det offentlige tjenestetilbudet.
Konkurransen om å levere inn det laveste anbudet, fører til at arbeidstakernes lønns-,
pensjons- og arbeidsvilkår svekkes. Mange støtes ut som følge av et mer brutalisert
arbeidsliv. Fagforbundet aksepterer ikke dette. Vi arbeider aktivt for å stoppe en slik utvikling,
og for at begrepet «inkluderende arbeidsliv» skal få et reelt innhold.

Yrkesgrupper i Yrkesseksjon helse og sosial

Fagforbundet organiserer flere enn 100 ulike yrkesgrupper, og gjennom seksjonene skal alle
seksjoner. Oversikten er ikke fullstendig.

• Aktivitør • Ambulansepersonell • Arbeidsterapeut • Assistent helse/sosial • Audiometriansatt • Barn
• Helsefagarbeider • Helse- og sosialombud • Helse- og sosialsjef • Helserådsinspektør • Hjelpepleier
• Institusjonskokk • Kantineansatt • Kjøkkenansatt • Klinisk pedagog • Laboratorieansatt • Leder hel
• Portør • Praktikant • Preparant • Psykolog • Radiograf • Røntgenassistent • Sosialkurator/-konsulen
• Tannhelsesekretær • Tolk • Vernepleier

Yrkesseksjon helse og sosial
Seksjonen arbeider med saker som påvirker de ulike utdanningene; som regulerer utøvelsen av
det enkelte yrke; og som påvirker sektorene som medlemmene arbeider innenfor. Seksjonen
skal bidra til at de tjenestene vi yter til innbyggerne er av god kvalitet. Seksjonen gir innspill
til tarifforhandlingene, både lokalt og s entralt. I en egen del av Fagbladet finner du stoff
som angår din seksjon. Ditt Fagblad kommer automatisk i posten. Seksjonen har en egen
hjemmeside (www.fagforbundet.no/shs). Her finner du også lenker til egen sider for for
eksempel helsefagarbeidere og ambulansepersonell.
Seksjonen setter søkelys på muligheter og utfordringer som yrkesgruppa di møter i arbeidslivet. Vi er opptatt av flere lærlingeplasser, etter- og videreutdanning, bedre muligheter for
faglig utvikling og økt kompetanse. Det er seksjonen som setter helse- og sosialfaglige
spørsmål på dagsorden i Fagforbundet og i samfunnet. Vi har et våkent øye på lokale og
sentrale myndigheters mange forslag til omstiling og nye tiltak. Vi søker å påvirke utviklingen
slik at den er til fordel for medlemmene og brukerne av tjenestene. Seksjonen har egne etiske
retningslinjer som skal stimulere til refleksjon over egen yrkesutøvelse, og videreutvikle gode
holdninger og praksis. Vi har kliniske fagstiger for alle yrkesgruppene fra videregående skoles
nivå som har en helsefaglig autorisasjon og for sykepleiere.

Seksjonene har en egen organisering på alle nivå i Fagforbundet. Sentralt har de egne styrer
som velges av en seksjonskonferanse som avholdes før landsmøtene i Fagforbundet. Lederen
av seksjonsstyret sitter i forbundets arbeidsutvalg. Det er en liknende organisering på fylkesog fagforeningsnivå.

e gruppene få et yrkesfaglig tilbud. Enkelte yrkesgrupper kan forekomme i flere

nevernpedagog • Bioingeiør • Dietiker • Ergoterapeut • Fotterapeut • Fysioterapeut
r • Helsesekretær • Hjemmehjelp • Hjemkonsulent • Husmorvikar • Husøkonom/-assistent
lse/sosial • Lege • Logoped • Lærling • Miljøterapeut • Miljøarbeider • Omsorgsarbeider • Optiker
nt • Sosionom • Støttekontakt • Sykepleier • Tannlege • Tannpleier

Omtanke · Solidaritet · Samhold

Vil du bli medlem i Fagforbundet?
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Gå inn på fagforbundet.no/bli-medlem
eller send fagforbundet medlem til 1980

