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For deg som jobber som portør
Fagforbundet mener det er viktig å se sykehus og helseinstitusjoner som en
helhet, der alle yrkesgrupper er like viktige.
Portørene har fått et stadig større ansvar og mer omfattende arbeidsoppgaver
enn tidligere, noe som stiller større krav til både kompetanse og egnethet. Det
blir stadig viktigere med gode portører som sikrer en effektiv transport av
pasienter til riktig tid og sted, samtidig som pasientene få trygg og god
behandling.
Arbeidet som portør kan være fysisk krevende. Portøren har nær kontakt med
både pasienter og annet helsepersonell. Derfor er kommunikasjon med andre
mennesker en sentral del av jobben.
Fagforbundet har jobbet for å få til et fagbrev for portører lenge, og ser nå ut til å
få gjennomslag for dette kravet.
Fagbrev for portører
I dag eksisterer det ingen formell utdanning for portører. De fleste arbeidslivs
organisasjonene knyttet til helsesektoren, både på arbeidstaker- og arbeids
giversiden har søkt om å få opprettet et slikt fagbrev. Nå ser det ut til å gå

gjennom. Arbeidet er kommet langt og forslag til læreplan er i en avsluttende
fase. Det betyr høyst sannsynlig at vi endelig lykkes etter et langvarig arbeid.
Det er nødvendig at denne yrkesgruppen får eget fagbrev. Portørfaget skal bidra
til å dekke samfunnets behov for sikker transport, flytting og sikring av pasienter
og brukere av helsetjenester, og ivareta andre helsefaglige støttefunksjoner.
Portøren er en del av spesialisthelse-tjenesten og primærhelsetjenesten og skal
bidra til sikker og effektiv samhandling mellom ulike helsefaglige funksjoner
innen offentlig og privat sektor.

Dette er Fagforbundet

• Landets største arbeidstakerorganisasjon med over 365 000
medlemmer.
• Fagforbundet er en demokratisk organisasjon, styrt av medlemmene.
• Skal sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
• Vil styrke og videreutvikle velferdsstaten.
• Forbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale,
statlige, private og andre offentlige virksomheter. Fagforbundet organi
serer også arbeidstakere i sykehusene, inkludert alle støttefunksjoner.
• Yrkesaktive medlemmer betaler normalt 1,45 prosent av lønna, pluss
forsikring i fagforeningskontingent. Pensjonister, lærlinger og studenter
har egne vilkår. Deler av kontingenten kan trekkes fra på skatten.
Se mer på fagforbundet.no.
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Rundt 17 000 tillitsvalgte ivaretar dine lønns og arbeidsforhold.
Juridisk hjelp i saker knyttet til arbeidsforholdet ditt.
Landets beste hjemforsikring, kollektiv hjem.
Gode forsikringsordninger gjennom LOfavør.
Stipendordning til etter- og videreutdanning.
Tilbud om faglig utvikling, temadager og kurs.
Yrkesfaglige temahefter.
Nye medlemmer får tilbud om en kombinert livs-, uføre- og ulykkesforsikring. Denne kan du reservere deg mot.
• Fagbladet gratis i posten.
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