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Vi er tilbake      

Endelig kan vi møte 

fysisk på 

arbeidsplassene 

igjen. 

Vi har vært på    

nyansattdagen på 

Rikshospitalet og fikk 

gleden av å hilse på både 

nye og gamle 

medlemmer. 

Vi ser frem imot å kunne 

dra på arbeidsplassbesøk i 

tiden fremover. 

 

 

 

 

En fin gjeng med   

tillitsvalgte fullførte fase 1 

kurs 11 -13 mai. 

Vi gratulerer og ønsker de 

lykke til videre i det gode 

arbeidet de gjør      

 



 

  

 

 

 

Hva skjer med Ullevål sykehus og Nye OUS? 

Etter at Ingvild Kjerkhol fikk Nye Oslo universitetssykehus over til Statlig regulering 

er Nye OUS igjen lagt ut på høring. Nå er det runde to og høring i revidert 

planforslag for nytt sykehus på Gaustad og Nytt sykehus på Aker.  

Det er frist for høringssvar 8.juli.  

Fagforbundet Oslo vil skrive et høringssvar, det samme gjør foretakstillitsvalgte 

ved Oslo universitetssykehus. Vi i Fagforbundet Sykehus og Helse er representert 

i begge disse høringssvarene.  

 

Når man leser de reviderte planforslagene, er det mange hull i planene. Det er 

ikke hensyntatt at pasienter skal til og fra behandling blant annet. Vi vil legge ut 

høringssvarene på nettsiden vår når de er klare.  

 

Her er linker til høringene:  

Høring - Kunngjøring om offentlig ettersyn og høring av revidert planforslag for 

Nytt sykehus på Aker - regjeringen.no 

 

Høring - Kunngjøring om offentlig ettersyn og høring av revidert planforslag for 

Nytt sykehus på Gaustad - regjeringen.no 

 

 

Årets 

sommerarrangement! 

En vellykket kveld med 

mange flotte medlemmer 

      

Vi hadde håpet at det 

skulle vært flott vær slik at 

vi kunne vært ute, men 

dessverre var ikke 

værgudene med oss. 

Dette stoppet oss ikke fra 

å ha en strålende kveld 

med flott selskap, god mat 

og godt drikke.  

Det ble en quiz 

konkurranse, samt litt 

ekstra quiz underholdning 

senere på kvelden.  

Takker alle som var med å 

gjorde denne kvelden så 

fin.  

 

 
   

  

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-kunngjoring-om-offentlig-ettersyn-og-horing-av-revidert-planforslag-nytt-sykehus-pa-aker/id2912319/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-kunngjoring-om-offentlig-ettersyn-og-horing-av-revidert-planforslag-nytt-sykehus-pa-aker/id2912319/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-kunngjoring-om-offentlig-ettersyn-og-horing-av-revidert-planforslag-nytt-sykehus-pa-gaustad/id2912315/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-kunngjoring-om-offentlig-ettersyn-og-horing-av-revidert-planforslag-nytt-sykehus-pa-gaustad/id2912315/


 

 

HVA SKJER FREMOVER 
  

Pensjonistenes årlige tur er nå 

planlagt og blir sendt ut til alle 

pensjonister.  

Turen i år går til Kiel med Color 

Line 28-30 august, frist for 

påmelding er 4 juli. 

 

Kurs: 

Det er sendt ut tilbud til Fase 2 

skolering for tillitsvalgte som 

fullførte Fase 1 i 2020-2021 
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PENSJONISTUTVALGET – HVORDAN 

KAN DE HJELPE DEG? 

Det er ikke alltid så lett når man 

nærmer seg pensjonsalder. Man har 

kanskje mange spørsmål 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.       

UNGDOMSUTVALGET 

Foreninga har også et ungdomsutvalg for medlemmer mellom 13 og 30 år. 

Er du ungt medlem og har spørsmål, enten det er om aktivitetstilbud, 

lærlingenes rettigheter eller generell medlemsinformasjon så kan du ta 

kontakt med vår ungdomstillitsvalgt.  

Kontaktinformasjon:  

Ingrid Viken – frkviken95@gmail.com  
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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 yrkesskesjon, eller din tillitsvalgt som kan ta det videre.  

Dere kan lese mer om Fagforbundets yrkesseksjoner og tilbud her: 

Yrkesgrupper og yrker | Fagforbundet 

 

INTERNETT OG FACEBOOK 

Fagforbundet Syekhus og Helse har en egen nettside, den inneholder 

informasjon om hvor vi holder til og hvem du kan kontakte. 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

