Fagforbundet for ledere i
helse, omsorg og sosialtjenesten
omtanke

solidaritet

samhold

Lederen – en bærebjelke
Den gode arbeidsplassen er forankret i
ledelsen av den enkelte virksomhet. Det
å se den enkelte medarbeider, hente
fram og stimulere den enkeltes iboende
ressurser, er en leders aller viktigste jobb.
Den gode lederen legger vekt på
flerfaglig samarbeid når pasienten og
brukeren trenger det, og verdsetter den
enkelte yrkesutøverens kompetanse.
Ledere klargjør virksomhetens visjon,
mål og rammer, og diskuterer utfordringer og kvalitetsutvikling med medarbeidere. Pasienter og brukere er tjent med
at ledere i helse- og sosialsektoren
stimulerer til livslang læring for alle
ansatte. Fagforbundet har stor oppmerksomhet rettet mot etter- og videreutdanningstiltak for medlemmene, og
medvirker aktivt i utvikling av nye
opplæringstilbud.
Ledere kan komme i en skvis mellom
hensynet til medarbeidere og/eller
pasienter, og krav fra egen leder eller
politisk ledelse. Det kan være et misforhold mellom tildelte ressurser som leder
er satt til å forvalte, og kravene til
kvalitet i tjenesteytingen til den enkelte
pasient. Fagforbundet oppfordrer ledere
til å sørge for gode faglige prosedyrer og
rutiner for avvik, herunder oppfølging av
avviksmeldinger.
Etisk refleksjon
God ledelse innebærer åpen fortløpende
dialog med ansatte om faglige prioriteringer, samt mestring av utfordrende

situasjoner i arbeidet. Fagforbundets
ledere oppfordres til et godt samarbeid
med ansatte om kontinuerlig kvalitetsutviklingsarbeid og etisk refleksjon.
På www.fagforbundet.no/shs/Etikk/
finner du nyttige hjelpemidler som kan
brukes for å komme i gang med etisk
refleksjon på din arbeidsplass.
Brukermedvirkning er et viktig element i
etikkarbeid i helse og sosialsektoren.
E-læring
Seksjon helse og sosial har en hjemmeside der vi har samlet e-læringsprogram
som er relevante for helse og sosial
sektoren. Noen er utviklet av, eller med
støtte fra, Fagforbundet. Andre er
eksterne lenker. Gå til hovedsiden for
seksjonen www.fagforbundet.no/shs for
å lese mer.
Faggruppe
Seksjon helse og sosial i Fagforbundet
har en faggruppe for ledere i helse og
sosialsektoren og en nettverkskontakt i
ledelse i hvert fylke.

Sterkere med – enn uten
Fagforbundet er LOs største forbund,
med omlag 345 000 medlemmer. Det
gjør oss til landets største arbeidstaker
organisasjon med tyngde og politisk
slagkraft. Den bruker vi til å sikre
medlemmenes lønns og arbeidsvilkår,
men også til å styrke og videreutvikle
velferdsstaten.
Fagforbundet organiserer arbeidstakere
i kommunale, fylkeskommunale, statlige,
private og offentlige virksomheter.
Fagforbundet organiserer også arbeids
takere i sykehusene, inkludert alle
støttefunksjoner.
Fagforbundet mener kommunene skal ha
sunn økonomi, så du får gode velferds
tjenester uavhengig av lommebok og
hvor du bor. Fagforbundet jobber for
bedre kvalitet på offentlige tjenester og
gode yrkesfaglige tilbud. Vi jobber mot
privatisering og konkurranseutsetting.
Yrkesfaglig organisering
Fagforbundet organiserer over hundre
ulike yrkesgrupper. For å gi et best mulig
yrkesfaglig tilbud fordeles medlemmene i
fire seksjoner:
• Seksjon helse og sosial (SHS)
• Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO)
• Seksjon samferdsel og teknisk (SST)
• Seksjon kontor og administrasjon (SKA)
Seksjonen arbeider blant annet med
yrkespolitikk, utdanning og kompetanse,
helse, miljø og sikkerhet.

Medlemsfordeler
• Rundt 17 000 tillitsvalgte ivaretar
dine lønns og arbeidsforhold.
• Medlemsportal med oversikt over
din tariffavtale, dine tillitsvalgte og
annen informasjon som gjelder ditt
medlemskap.
• Gode forsikringsordninger gjennom
LOfavør.
• Stipendordning til etter og videre
utdanning.
• Tilbud om faglig utvikling, temadager
og kurs.
• Juridisk hjelp i saker knyttet til arbeids
forholdet ditt.
• Yrkesfaglige temahefter.
• Fagbladet med egne sider for ditt
fagområde gratis i posten.
Kontingent
Yrkesaktive medlemmer betaler 1,45
prosent av lønna i fagforenings
kontingent.
I tillegg kommer obligatoriske forsikringer
og bidrag til opplærings, utviklings og
opplysningsfondet. Noen fagforeninger
har lokal kontingent i tillegg.
Alle får ved innmelding tilbud om en god
gruppeforsikring som er en kombinert
livs, uføre og ulykkesforsikring.
Denne kan du reservere deg mot.
Studenter regnes som ordinære
medlemmer og kan benytte seg av alle
medlemstilbud, men med særlige vilkår
når det gjelder søknad om stipend.

Vil du vite mer om Fagforbundet og hva vi gjør?
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Du kan også melde deg inn med SMS:
Send Fagforbundet medlem til 1980
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Vil du bli medlem i Fagforbundet?

