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BEVILGNING 

Foreningsstyret hadde 

møte 22. april og 

bevilget 5000 kroner til 

støttegruppa for 

palestinsk fotball.  

 

Støttegruppa for 

palestinsk fotball håper 

å invitere ett jentelag 

fra palestinske 

flyktningerleire i 

Libanon og ett 

guttelag fra Gaza til 

Norge for å delta på 

50-års jubileumet til 

Norway cup i år,  

 
   

 
SAMLING FOR STYRER 

OG UTVALG PÅ THON 

HOTEL STORO 7.APRIL. 

Etter årsmøte samlet vi 

alle styrer og utvalg 

sammen med 

foreningsstyret. Dette 

for å bli bedre kjent, 

kunne få opplæring og 

planlegge for hvordan 

jobbe sammen videre. 

Var en flott dag med 

mange gode samtaler, 

og godt humør.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPSUMMERING  

     

 

   

 

Fase 1 – 23. – 25.mars.  

Det var en flott gjeng på 14 

tilltisvalgte som på tre dager fikk 

mye ny kunnskap.  

Vi ønsker de masse lykke til videre i 

vervet som tillitsvalgt.  

Var også Marianne Skjellerud 

(nederst på bildet), ny 

opplæringsansvarlig sitt første kurs 

sammen med Karina Torsæter som 

veiledet i kurset.  

 

  

MEDLEMSMØTE 5.APRIL 

Første fysiske medlemsmøte siden 

2019 ble gjennomført på Ullevål 

sykehus. Det kom 18 medlemmer, 

og vi setter stor pris på de som tok 

seg tid til å komme.  

 

Agendaen  på møte var 1.mai 

paroler og hovedoppgjøret 2022.  

Det var ikke så mye vi fikk informert 

om av Hovedoppgjøret da det 

ikke har startet ennå, men vi fikk 

gitt en gjennomgang i hvordan 

det fungere.  

1. mai paroler skulle bestemmes, 

og her er de som ble vedtatt: 

Helsefagarbeiderne 

- en ressurs i sykehuset. 

BRUK DEM! 

Støtt ungdommen 

- opprett flere lærlingplasser 

 

 

Fase 1 for nye tillitsvalgte i mars.  

 

 

 

 

I tillegg til disse er en av 

hovedparolene til LO i Oslo: 

Nei til nedleggelse av Ullevål 

sykehus! 

Nei til statlig regulering! 

 

 

 

EMNE 03 

 

 



 

 

MØT OPP 1.MAI! 

 

  

 

 

 

Program for dagen kommer på mail.  

 

Møt opp kl. 9 til frokost på Gaustad sykehus, Kafe årstidene, der reiser dere i felleskap ned til youngstorget.  

På youngsorget så starter det ca. kl. 11.00.  

 

Etter toget er det felles lunsj på kafe & bar i Møllergata.  

 

Det er bare å se etter Fanen som vi skal avduke i toget, så finner dere oss       

 

Forsiden på fana vil se ut som dette.   



 

AKTIVITETER I FORENINGEN FREMOVER 

➢ Fase 1 skolering for nye tillitsvalgte avholdes 11. – 13.mai.  

➢ Sommerarrangement blir ikke båttur i år, men vi vil ha en rekeaften på 

Trollvannstua. Kommer mer informasjon når dette er klart.  

➢ Pensjonistturen er satt og den vil bli til Kiel med Color Line 28.august – 30. 

august 2022. 

 

TILLITSVALGT OG VERNEOMBUDSKONFERANSEN 2022 

 

 

 

Vi kan informere om at den store 

konferansen for tillitsvalgte og 

verneombud blir 22. – 23. september 

2022. Informasjon kommer til dere det 

gjelder.       

 

PENSJONISTUTVALGET – HVORDAN 

KAN DE HJELPE DEG? 

Det er ikke alltid så lett når man 

nærmer seg pensjonsalder. Man har 

kanskje mange spøsmål som ikke alle 

kan svare på. Hvordan vil tiden bli etter 

at jeg slutter å jobbe? Kan jeg fortsatt 

være medlem av Fagforbundet?  

Dette kan vårt pensjonistutvalg hjelpe 

deg med       

Mariane Sandholdt som er leder av 

pensjonistutvalget sammen med 

utvalget tar gjerne en prat med deg.   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Kontaktinformasjon til pensjonistutvalget:  

 

Mariane Sandholdt – mariane.sanholdt@gmail.com  

Mob – 996 98 805 

 

Roger Erksen – roger.ae53@gmail.com  

 

De henvender til andre i pensjonistutvalget  

 

Er du pensjonist eller ufør og har ønsker eller tanker om arrangement 

eller bare vil bidra med noe, ta kontakt.       

mailto:mariane.sanholdt@gmail.com
mailto:roger.ae53@gmail.com


 

YRKESSEKSJONER.  

Vi i Fagforbundet Sykehus og Helse har tre yrkesseksjoner, det er:  

➢ Yrkesseksjon Helse og Sosial 

➢ Yrkesseksjon Kontor og Administrasjon 

➢ Yrkesseksjons Samferdsel og Tekninsk 

Disse som sitter i yrkesseksjonsstyrene jobber for å gi et yrkesrettet tilbud til 

medlemmene. Dere kan finne ut hvilken yrkesseksjon dere tilhører ved å 

logge inn på: ID (fagforbundet.no)  

Så kan dere på kontaktsiden finne hvem som er leder i deres seksjon: 

Kontakt (fagforbundet.no) 

Har dere ønsker om noe yrkesrettet kurs el. så ta kontakt med den som er i 

din yrkesseksjon, eller din tillitsvalgt som kan ta det videre.  

Dere kan lese mer om Fagforbundets yrkesseksjoner og tilbud her: 

Yrkesgrupper og yrker | Fagforbundet 

 

 

 

NTERNETT OG FACEBOOK 

Fagforbundet Syekhus og Helse har en egen nettside, den inneholder 

informasjon om hvor vi holder til til hvem du kan kontakt. Klubbene er en 

oversikt over deres tillitsvalgt.  

Den er også fylt med hva som skjer både i form av kalender og nyheter.  

Sykehus og Helse Oslo (fagforbundet.no) 

 

Facebook siden vår oppdateres ofte. Her kan man følge den 

ukentlige/daglige aktivteten til tillitsvalgte og foreninga. Følg oss gjerne 

Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo avd.028 | Facebook 

 

 

Ha en fortsatt strålende måned        

 
 

    

TEKSTFORFATTER: 

KARINA TORSÆTER 

LEDER 

FAGFORBUNDET SYKEHUS 

OG HELSE, OSLO 

 

 
 

 

https://id.fagforbundet.no/openid/error-handler?error=login_required&error_description=Login%20required&state=4da6d734c42a432ab5459fbb78f8ceeb&redir=https:%2F%2Fapi.id.fagforbundet.no%2Fv1%2Foauth%2Fauthorize%3Fclient_id%3Da5bc1334-373a-4a5b-920f-a3c56194a78f%26code_challenge%3DEUSR5fvbom5VBbtupl3IXtkYrANSoCjshznplgJp6v8%26code_challenge_method%3DS256%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fminside.fagforbundet.no%252Fstatic%252Fcallback.html%26response_mode%3Dquery%26response_type%3Dcode%26scope%3Ddistribution.create%253Aemail%2520distribution.create%253Asms%2520distribution.send%253Aemail%2520distribution.send%253Asms%2520id.read%253Acurrent_user.contact_information%2520membership.qr-code%253Aget%2520offline_access%2520openid%2520proxy.read%253Acurrent_user.is_employee%2520proxy.read%253Acurrent_user.membership_info%2520proxy.read%253Acurrent_user.scholarship_applications%2520proxy.write%253Acurrent_user.subscriptions%26state%3D4da6d734c42a432ab5459fbb78f8ceeb&client_id=a5bc1334-373a-4a5b-920f-a3c56194a78f&internal_error_code=LOGIN_REQUIRED
https://www.fagforbundet.no/fagforeninger/oslo/avd028/kontakt/
https://www.fagforbundet.no/yrke/
https://www.fagforbundet.no/fagforeninger/oslo/avd028/
https://www.facebook.com/fagforbundet.ous

