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Medlemskafe      

Onsdag 24.august var 

noen av våre 

tillitsvalgte på 

Radiumhospitalet.  

Det ble en tid i forveien 

av dagen annonsert at vi 

kom til å sitte der. Her 

kan de som vil komme 

og snakke med våre 

tillitsvalgte om det de 

skulle ønske. Det var 

også en trekning blant 

de som møtte som fikk 

en sekk med stasj      Vi 

vil annonsere flere slike 

medlemskafeer i løpet 

av høsten/vinteren.  

 
 

Fase 2, del 1  

Høsten, vinteren er en 

aktiv tid og vi har også 

startet Fase 2 skolering 

for de tillitsvalgte som har 

gjennomført Fase 1.  

Vi ble en flott gjeng på 

17 tillitsvalgte       

Gleder oss allerede til del 

2 og del 3.  

 



 

  

 

 

Tillitsvalgt og 

verneombuds-

konferansen 2022 

Olavsgaard hotell 22. 

september.  

97 tillitsvalgte og 

verneombud kommer kl.9, 

To dager med ny 

kunnskap, gode samtaler 

og nye bekjentskaper.  

Vi håper at alle hadde en 

strålende konferanse       

Vi vil takke alle som kom 

og gjorde dagene 

fantastiske.  

Vil også takke Arvid 

Ellingen som lærte oss om 

Den Norske Modellen, Iren 

Luther som snakket om 

ressursbruken av 

helsepersonell i sykehuset, 

og 

helsepersonellkomisjonen 

som hun sitter i.  

Underholdningen dag 1 

var Per Anders Nordengen 

som holdt et fantastisk 

kåseri om livsglede. 

Takker Per Oddvar Synnes 

for flott gjennomgang av 

Tillitsvalgte og 

verneombudets rolle i 

byggeprosesser. Takk også 

til vår nestleder i 

Fagforbundet Oslo Anne 

Elisabeth Uran for flott 

politisk avslutning      

 

 
   



 

 

 

 

Pensjonistturen 2022. 

Pensjonistturen gikk i år med Color Line til Kiel. Vi var 60 pensjonister og uføre på 

tur sammen med ledelsen av foreninga.  

Det var en flott tur, hvor vi samlet oss i starten i konferansedelen, her ble det en 

velkomst hvor ledelsen og pensjonistutvalget fikk fortalt om seg selv og hva vi 

driver med. Vi avsluttet den seansen med en quiz konkurranse.  

Resten av turen kunne man kose seg og gjøre det man ønsket. På vei tilbake 

var det siste samling hvor vi så på båtens show. Det var veldig bra.  

Takker alle som var med på tur og gjorde den til en flott tur.       

Alle flotte tillitsvalgte og 

verneombud som var til 

stede.  

 

 



 

 

 



 

 

HVA SKJER FREMOVER 
  

Kurs: 

Fase 2 del 2, 10-12.oktober 

Jubileumsmarkering for de som 

har 25 års medlemskap i 

Fagforbundet og 40 års 

medlemskap i LO. Her har man 

fått egen invitasjon.  

Landskonferansen avholdes i år 

og er i fra 17. – 21. oktober 2022. 

Dette er Fagforbundets øverste 

organ og et stort møte. Mange 

tillitsvalgte vil være til stede på 

dette møte, også noen fra 

Fagforbundet Sykehus og Helse.   

  

 

EMNE 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Tlf. – 996 98 805 

 

Roger Eriksen – roger.ae53@gmail.com  

 

De vil sende henvendelser også 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
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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  

 

 

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 

AKTIVITETER I YRKESSEKSJONENE.  

På vår nettside ligger det i kalenderen når de arrangerer noe, enten det er 

kurs, seminar eller annet. Dette i tillegg til at dere vil få e-post.  

Det er bare å følge med og melde dere på.       

INTERNETT OG FACEBOOK 

Fagforbundet Sykehus 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) 
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Facebook siden vår oppdateres ofte. Her kan man følge den 

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

Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo avd.028 | Facebook 

TIPS TIL FORENINGA 

Skulle dere ha noen saker eller aktiviteter dere ønsker å kunne få lagt ut på 

nettsiden vår eller facebook så ta kontakt med oss.  

Vi trenger alle de tips om saker vi kan få. Gjerne også gla saker.  

Send oss enten på e-post til post@fagforbundet028.no eller på Facebook 

siden via Messenger.  

 

Ha en fortsatt strålende måned        

  

    

TEKSTFORFATTER: 

KARINA TORSÆTER 

LEDER 

FAGFORBUNDET SYKEHUS 

OG HELSE, OSLO 
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