Gå til forskerforbundet.no for full oversikt over våre
medlemskontingenter.
Forskerforbundet har en egen forening for
kliniske ernæringsfysiologer (KEFF) – en faglig og
fagpolitisk forening for kliniske ernæringsfysiologer
i Norge. Medlemskap i foreningen er frivillig.

Fagorganisasjonen
for kunnskapsarbeidere
i helsesektoren

Se keff.no for mer informasjon.
FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER
facebook.com/forskerforbundet
twitter.com/forsker
instagram.com/forskerforbund

BEDRE VILKÅR FOR FORSKNING –
BEDRE VILKÅR FOR DEG!

forskerforbundet.no

Bedre vilkår for forskning
Bedre vilkår for deg

Dette er Forskerforbundet
Vi har kjempet for bedre arbeidsforhold siden 1955.
Med rundt 25 000 medlemmer er Forskerforbundet
Norges største fagforening og interesseorganisasjon
for ansatte innen forskning, høyere utdanning og
kunnskapsformidling.
Våre medlemmer jobber innenfor en rekke ulike fagfelt
– ved universiteter, museer, arkiver, biblioteker, offentlig
forvaltning, forskningsinstitutter, høyskoler og sykehus.

Vårt arbeid for kunnskapsarbeidere i
helsesektoren
Forskerforbundet er et svært godt valg for deg som
arbeider som kunnskapsarbeider i helsesektoren. Vi har
rundt 25 lokallag og over 1000 medlemmer ved sykehus og
helseforetak.
Vi jobber aktivt for å sikre kunnskapsarbeidere i
helsesektoren:
O

Gode arbeidsvilkår: Vi jobber for mindre
midlertidighet og flere faste forskerstillinger ved
universitetssykehusene.

O

Konkurransedyktig lønn: Lønns- og arbeidsvilkår skal
være attraktive slik at virksomhetene kan rekruttere,
utvikle og beholde de best kvalifiserte og motiverte
kunnskapsarbeiderne.

80%
av arbeidstakere
på forskningsinstitusjoner i
offentlig sektor er
fagorganiserte.

O

Gode karriereløp: Vi arbeider for å sikre de ansatte
tid til FoU-virksomhet og stillingsstrukturer med
muligheter for karriereopprykk.

Derfor bør du bli medlem
O

Vi jobber for at du skal få høyere lønn, både i lokale og
sentrale forhandlinger.

O

Vi gir deg råd og hjelp i arbeidskonflikter. Du har rett til
støtte fra din lokale tillitsvalgt, og våre advokater kan gi
deg juridisk veiledning.

O

Vi kan hjelpe deg med å vurdere din arbeidsavtale ved
ny stilling.

O

Vi kjemper for akademisk frihet, økt medvirkning på
arbeidsplassen og færre midlertidige ansettelser.

50%

O

av norske
arbeidstakere er
fagorganiserte.

Vi tilbyr varierte medlemskurs og et av Norges beste
bank- og forsikringstilbud.

Fordi vi er sterkere sammen.
Les mer på forskerforbundet.no

”Å være fagorganisert er
kjempeviktig for å opprettholde
det organiserte arbeidslivet.
Forskerforbundet har dessuten
regjeringens ører, slik at de
virkelig kan gjøre en forskjell.”
KARINA STANDAL,
SENIORFORSKER VED CICERO

”Det gir en veldig god trygghet
å ha en nøytral part som lytter
og hjelper deg når du føler deg
liten i systemet.”
ANETTE KOCBACH BØLLING,
SENIORFORSKER VED
FOLKEHELSEINSTITUTTET

”Det å være fagorganisert og ta
del i det solidariske fellesskapet
oppleves som riktig og viktig
i en verden hvor mangfold,
inkludering og rettferdig
behandling er under stadig
press.”
CHRISTIAN THUE BJØRNDAL,
FØRSTEAMANUENSIS VED
NORGES IDRETTSHØGSKOLE

