Fagforbundet for
deg som er radiograf

Du er viktig
Fagforbundet ønsker deg som radiograf velkommen inn i vårt felleskap.
Fagforbundet har samlet flest mulig av dem som jobber med helse for å
sikre gode tjenester til pasientene i en felles organisasjon.
Som radiograf forstår du betydningen av at felles innsats gir best mulig
behandling for pasientene. En radiograf er opptatt av å optimalisere under
søkelser av pasienten for at det gis best mulig diagnostikk.
Fagforbundet er Norges største fagorganisasjon og tilbyr mange gode medlemsfordeler. Vi arbeider for helsefremmende arbeidsplaner og rettferdig avlønning
til alle. Fagforbundets tillitsvalgte er godt skolerte og arbeider på alle nivå i
helsevesenet. Et godt arbeidsliv er avhengig av samhold og fellesskap samtidig
som vi tar vare på den enkeltes behov.
Medisinsk utvikling endrer seg. Jobber du med helse, må du delta i endringer
som gir bedre tilbud. Fagforbundet er opptatt av å gi sine medlemmer enten
egne tilbud, eller ved å gi støtte til eksterne tilbud, så du kan følge med i
utviklingen.
I Fagforbundet får du fellesskap med alle yrkesgrupper som arbeider til
pasientens beste. Fagforbundet bidrar til at du som radiograf vil forbli en viktig
del av helsevesenet i framtida. Som radiograf i Fagforbundet, kan du søke om
støtte og stipend til videreutdanning, faglige kurs og konferanser.
Yrkesseksjonen helse og sosial i Fagforbundet
• har egne tillitsvalgte i din fagforening
• arbeider for å følge opp faglig utvikling

• arbeider politisk for både pasienter og arbeidstakeres rettigheter
• deltar aktivt i høringer og påvirker resultatene
• gir innspill til tarifforhandlingene, både lokalt og sentralt
•	arbeider med utfordringer og muligheter for alle yrkesgruppene i yrkes
seksjonen

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.

Medlemsfordeler

•
•
•
•
•
•
•
•

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

