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For familien. Mot karies.

Flux har utvidet sin familie av munn- og tannprodukter med 
tannkremer tilpasset hele familien. Fluortannkremene har et høyt 
innhold av fluor for sterke tenner og effektiv beskyttelse mot karies. 
De er uten såpestoffer (SLS), allergener og mikroplast. Med gode 
smaker tilpasset både store og små.

Flux tannkremer
Flux Tannkrem for voksne og barn over 6 år. Inneholder 1450 ppm 
fluor og har en god smak av Coolmint. Flux Tannkrem 6+ for barn 
over 6 år. Inneholder 1450 ppm fluor med en mild smak av Sweet 
Mint, slik at overgangen til voksentannkrem blir lettere. Flux Junior 
Tannkrem for barn mellom 0–6 år, fra første tann. Inneholder 
1000 ppm fluor og har en god smak av Fruit Mint.

Våre tannkremer er utviklet i samarbeid med skandinavisk tannpleie og er 
tilgjengelig i alle apotek. Flux tilbyr trygge produkter for en god munnhelse!

Teva Norge AS • www.fluxfluor.no • www.nullhull.fluxfluor.no
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Tema kunnskap på 
årets kongress
Årets forbundskongress ble igjen en suk-
sess, med faglig påfyll og sosialt samvær. 

Bedre pasientrettigheter
Tannhelsepasienter får fra og med neste år 
styrkede forbrukerrettigheter.

Yrkesskader Foto: Trygve Bergsland
Foto: Trygve Bergsland
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OPALESCENCE 10 %
Benytt sjansen til selv å prøve  
Opalescence 10 %.

Kjøp en Opalescence 100 ml tannkrem  
og få med gratis 4 x 1,2 ml Opalescence  
blekemiddel og 1 x Opalescence GO ok/uk.

Kr 200,-, (verdi kr 522,-).

OPALESCENCE TANNKREM
Opalescence tannkrem fjerne fargepigmenter fra 
tennene sammen med bakterier og plakk, og det 
blir ingen riper der nye bakterier og misfarginger 
får feste.

Benytt sjansen til selv å prøve vår tannkrem.

Gavepose med 3 store tannkrem  
kr 200,- (verdi kr 582,-)

WHITE DENTAL BEAUTY NOVON 6 %
H E M M E L I G H E T E N  B A K  E T  V A K K E R T  S M I L !

NOVON gjør at materialet akselererer og gir en blekebehandling som er trygg, 
effektiv og skånsom mot tennene. 16 % brukes i skinne kun 1 time daglig.

Benytt sjansen til selv å prøve våre blekematerialer. 

8 x 1,2 ml White Dental Beauty i lekker gavepose, kr 200,- (verdi kr 599,-).
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LEDER

Gjennom de siste årene har vi sett en økende undring over hvorfor den norske 
tannhelsetjenesten ikke er en del av de offentlige helsetjenestene, og dermed ikke 
knyttet opp til egenandelsordningen. Høylytte ytringer har bedt politikerne om å 
komme på banen og rydde opp.

Selv om barn får gratis tannbehandling i den offentlige 
tannhelsetjenesten, må voksne i utgangspunktet betale 
regningen selv. Flere politiske partier har inkludert 
problemstillingen rundt tannhelse i sitt partiprogram, 
og i vår vedtok Arbeiderpartiet at de har som mål at 
tannhelsetjenesten skal bli en del av den offentlige hel-
setjenesten. Foreløpig har ikke Tannhelsesekretærenes 
Forbund tatt et offisielt standpunkt i denne debatten.

Men hvorfor er det slik at tannhelsetjenesten ikke er en 
del av den offentlig finansierte helsetjenesten? Hvorfor 
står tannhelsetjenesten så helt og holdent på utsiden? 
Når skilte helse- og tannhelsetjenestene lag? For å finne 
svar på disse spørsmålene må vi tilbake et par hundre 
år i tid. 

På 1800-tallet var det legene som var forbeholdt å 
behandle sykdommer, inkludert sykdom i munn 
og tenner. Da tannlegene, ofte utdannet i Mellom-
Europa, startet sitt inntog i Norge, ble deres virk-
somhet regulert under kvakksalverloven. De ble kalt 
tannterapeuter.

Legene ville ikke anerkjenne tannlegene som en egen 
yrkesgruppe, tross det faktum at legene selv bare kunne 
tilby trekking av tenner. Profesjonskampen var dermed 
i full gang, og tannlegene kjempet mot legene for å få 
anerkjennelse for sin egen utdanning og profesjon.

Grunnet denne uoverensstemmelsen over hvem som 
skulle få lov til å behandle tannplager, ble de norske 
tannlegene etter hvert profesjonalisert helt utenfor 
den tradisjonelle medisinen, og dermed også utenfor 
folketrygden. 

I 1911 trådte loven om sykeforsikring i kraft, som tok 
hånd om arbeidstakere med lav inntekt. Forsikringen 
omfattet refusjon for utgifter til tanntrekking utført av 

lege eller tannlege, og etter hvert også tannfyllinger.

Likevel valgte tannlegene etter hvert å styre unna 
sykeforsikringen for å sikre sin profesjonelle egenart. 
Tannlegeforeningens engasjement i denne diskusjonen 
resulterte til slutt i at Stortinget endret sin beslutning. 
Refusjon for tannfyllinger ble fjernet fra loven, mens 
tanntrekkingsrefusjon ble opprettholdt. 

En historisk profesjonskamp har altså ført til ord-
ningen vi har i dag: en tannhelsetjeneste som står 
på utsiden av de statlig finansierte helsetjenestene. 
Tannhelsesekretærenes Forbund følger med videre i 
den spennende debatten rundt det som er et 
viktig tema for folkehelsen. 

Ønsker dere alle en flott høst!

Tannhelse  en del av 
helsetjenesten

Anne-Gro Årmo, leder i ThsF

Foto: Trygve Bergsland.
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Hull i tennene kan bli historie
Kinesiske forskere har funnet frem til en krem som får tannemalje til å 
vokse, tross at tannemalje regnes for å være kroppens hardeste materiale.

Nå har kinesiske forskere funnet opp en metode som får emaljen til å repa-
reres, og dermed gjøre både boring og fyllinger til gammeldagse metoder. 
Det er den britiske avisen The Independent som skriver dette, og viser til 
tidsskriftet Science Advances hvor forskerne ved universitetet i Zhejiang skal 
ha lagt frem sine funn.

Forskerne skal ha testet kremen på en ødelagt mennesketann. I løpet av 48 
timer hadde tannemaljen reparert seg selv, hevder de. En begrensning skal 
være at de bare har klart å gjenskape et meget tynt lag med emalje. Hvis den 
nye metoden viser seg å kunne benyttes av mennesker, så kan det gå mot 
tøffe tider for Karius og Baktus. 
@abcnyheter.no

Enighet om 
Mønsteravtalen for 
tannhelsesekretærer
Parat, sammen med ThsF, ble i juni enige med 
Virke og Tannlegeforeningen om reviderte satser 
for ansatte som er omfattet av Mønsteravtalen 
for tannhelsesekretærer. Oppgjøret er i tråd med 
øvrige lønnsoppgjør i år. Du kan finne de reviderte 
satsene på thsf.no. 
@thsf.no

Regjeringen kuttet i tannhelsestønad, 
men betalte ut mer

Regjeringen har kuttet 300 
millioner kroner i støtte til tann-
helse de siste fire årene, hevdet 
FriFagbevegelse. Misvisende, påsto 
helseminister Bent Høie og viste 
til at utbetalingene har økt med 
481 millioner kroner. Begge har 
rett. Takstene for stønad har 
stått stille i både 2015, 2016 og 
2017. I statsbudsjettet for 2018 
er satsene økt noe, men økningen 
er mindre enn forventet pris-
vekst. Når utbetalingene likevel 
har økt, skyldes det at antallet 
stønads mottakere har økt med 
26,2  prosent fra 2013 til 2017. 

@Frifagbevegelse.no

Nærmere 4 milliarder 
kroner til offentlig 
tannhelse
I 2018 ble det brukt over 3,7 milliarder kroner 
på offentlig tannhelse i Norge – en økning på 
50 prosent siden 2008, ifølge tall fra SSB.

Mesteparten av pengene gikk til å behandle 
pasienter. Om lag 2,8 milliarder av 
samlede bruttodriftsutgifter gikk med til 
pasientbehandling, ifølge SSB-tallene. I fjor ble 
over én million nordmenn behandlet gjennom 
den offentlige tannhelsen, noe som er en økning 
på fem prosent siden 2008. Barn og unge i 
alderen 3 til 18 år er den største pasientgruppen. 
Utgifter knyttet til administrasjon, lokaler og 
utstyr har siden 2008 økt med hele 86 
prosent, fra 500 millioner kroner til 
900 millioner kroner.
@NTB

Foto: Trygve Bergsland.

Foto: NordForsk/Terje Heiestad
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Budapestklinikken 
får refs
Tannlegeforeningen har ved flere 
anledninger varslet Forbrukertilsynet 
om Budapestklinikkens markeds-
føring. Tilsynet har nå konkludert 
med at markedsføringen ikke har 
vært i tråd med norsk lov, og pålagt 
Budapestklinikken å endre måten 
de markedsfører sine tjenester på. 
Klinikken har blant annet gitt ville-
dende prisopplysninger, villedende 
utelatelser med hensyn til risiko ved 
tannbehandling i utlandet og om 
forbrukernes rettigheter. 
@tannlegeforeningen.no

Fremtidens tannhelsetjeneste  
må være likeverdig
Tennene er ikke en del av kroppen når det gjelder helsepo-
litikk. Det kan gå på helsa løs for dem som ikke har råd til 
betaling. 
– Dårlig tannhelse er fælt for den enkelte, men det er også 
et problem for samfunnet som ikke prioriterer den på lik 
linje med annen helse i dag, sa president i Den norske 
tannlegeforening, Camilla Steinum, under Arendalsuka. 
Hun mener flere må få hjelp når de trenger det, og at dette 
er en problemstilling som har gått under radaren for lenge. 
– Det vil bidra til å utjevne forskjeller, og det vil være et 
gode både for pasientene og for samfunnet, sa Steinum. 
@abcnyheter.no

Anmeldt etter å ha trukket alle 
tennene til en pasient
Den svenske tannlegen trakk samtlige 22 tenner på pasienten,  
men det var bare grunn til å trekke 5 av dem.

En gransking fra det svenske helsetilsynet viser at tannlegen har 
trukket unødvendig mange tenner og brukt overdrevent mye lokalbe-
døvelse på flere pasienter. Tilfellene ble gransket etter at flere pasienter 
anmeldte tannlegen, skriver Skånska Dagbladet. Tannlegen skal ved 
flere anledninger ha trukket tenner, selv når det ikke var grunn til det. 
Han skal i tillegg ha overskredet den lovlige dosen med lokalbedøvelse 
på flere pasienter. Det svenske helsetilsynet foreslår at tannlegen blir 
fratatt sin autorisasjon.
@NTB
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En av fem takler ikke en uforutsett utgift
19 prosent av befolkningen bor i en husholdning som ikke har mulighet til å takle en 
uforutsett utgift, som å gå til tannlegen. Vanskeligst er det for par med barn og lav inn-
tekt. Det viser levekårsundersøkelsen fra SSB. I hele befolkningen bor seks prosent i en 
husholdning som har vanskelig for å få endene til å møtes økonomisk. Fire prosent har 
ikke råd til å gå til tannlegen, tre prosent har ikke råd til å erstatte utslitte klær, og seks 
prosent har ikke råd til en ukes ferie i løpet av et år. 
@NTB

Unge har stadig bedre tannhelse
I sommer offentliggjorde Statistisk sentralbyrå (SSB) sin 2018-analyse av den norske 
tannhelsetjenesten. Tallene viser blant annet at over 60 prosent av norske tolvåringer 
som ble undersøkt i fjor, aldri har hatt hull. Tannhelsetilstanden hos tolvåringer gir 
ofte et godt bilde av om den offentlige tannhelsetjenesten har lykkes med det forebyg-
gende arbeidet, ifølge Helsedirektoratet. SSB trekker i tillegg frem at over 26 prosent 
av 18-åringer aldri har opplevd karies. Dette er en svak positiv økning sammenlignet 
med 2017.  @parat24.com

Mistet tannlege
autorisasjon
En tannlege i 60årene har mistet autori
sasjonen etter å ha feilbehandlet en rekke 
pasienter.

Det første varselet kom allerede i 2014, 
men saken ble først tilsendt Statens 
helsetilsyn i mars 2016. Minst 45 pasi-
enter klagde på tannlegen før han mistet 
autorisasjonen. Krav til pasientsikkerhet, 
samt kvalitet og tillit til helsetjenesten, 
gjorde det nødvendig å stanse man-
nens praksis. Fylkesmannen var inne 
i behandlingen av klagene. «Mye er 
tilgriset med blod (?) og er flekkete. 
Et eksempel på journalføring er en gul 
post-it-lapp påført et navn med to bilder 
pakket inn i lappen», oppsummerte 
Fylkesmannen etter gjennomgangen av 
journalmateriale.
@abcnyheter.no

Ni av ti nordmenn vil gi helseopplysninger til forskning
Ifølge en ny undersøkelse er 95 prosent av nordmenn positive til at egne helseopplysninger brukes til 
forskning og utvikling av bedre medisiner, så lenge personvern ivaretas.
Direktoratet for e-helse jobber nå med å gjøre data som er lagret i norske helseregistre, bedre tilgjengelig 
for forskning. – Enklere tilgang til helsedata gir mange samfunnsgevinster, både for den enkelte og for 
befolkningen, sier direktør i Direktoratet for e-helse, Christine Bergland. Helsedataprogrammet skal 
utvikle en sikker teknisk plattform som vil forenkle avanserte analyser på tvers av helseregistre og andre 
kilder.  @abcnyheter.no
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Sykehjemspasienter får ikke 
tannhelsesjekk ofte nok
Sykehjemmene i Norge får stadig nye og endrede oppgaver. 
Det har blitt færre og færre sykehjemsplasser de siste ti årene, 
men flere pasienter. Professor Oddvar Førland ved Senter for 
omsorgsforskning peker på at bemanningen ikke har økt i takt 
med pasientene. I en ny studie fremhever han at kun halvparten 
av sykehjemspasienter får tannhelsesjekk hvert år grunnet 
bemanningsforholdet.  @abcnyheter

Stopptober i oktober
I 2018 lanserte Helsedirektoratet Stopptober – en 28-dagers 
masseoppfordring om å slutte med røyk og snus. Kampanjen 
gjentas i oktober 2019. Det er nå mulig å bestille Stopptober-
materiell for alle klinikker som ønsker å støtte opp under årets 
kampanje, blant annet flyers, snus- og røykesluttkalender og 
plakater. Mer informasjon og link til bestilling kan finnes på 
helsedirektoratet.no/stopptober.  @helsedirektoratet.no

• Vi bidrar mot autorisasjon 
tannhelsesekretær. 

• Tett oppfølging og bistand 
mot de skriftlige eksamenene 
i programfagene VG3 
Tannhelsesekretær. 

• E-læringsportal hvor pensum er 
enkelt forklart. 

• Lydfiler til alle moduler og 
videoforelesninger til hele pensum. 
Videofiler om hvordan løse 
eksamens oppgaver. 

• Tilgang til itslearning, hvor 
du leverer inn oppgaver og får 
veiledning på innleveringer. 

• God trening i å skrive 
eksamensoppgaver. 

• Mulighet til å booke veiledningstimer 
via vårt virtuelle klasserom. 

Tannhelsesekretær VG3
pris 12.500,- nettbasert

kontakt for mer informasjon

hilde@dinkompetanse.no eller  
martin@dinkompetanse.no 

Påmeldingsfrist: 
1.november

www.dinkompetanse.no

• Kontakt Fylket for 
en real kompetanse-
vurdering.  
Oppmelding til 
eksamen og kjøp av 
bøker kommer i tillegg

Ny infokampanje fra Helfo
Helfo lanserer en informasjonskampanje som tar sikte 
på å gjøre det lettere for helseaktører å sette frem 
riktige refusjonskrav for undersøkelser og behandling. 
«Helseaktører som ikke er trygge på reglene om 
trygderefusjon, kan komme til å kreve feilaktig høye 
refusjoner, men også unnlate å kreve takster for gitt 
behandling. Dette kan få negative 
konsekvenser for både helseaktørene 
og pasientene», skriver Helfo på sine 
nettsider. Kampanjens mål er å øke 
helseaktørers bevissthet om takstbruk 
ved hjelp av informasjon.  @helfo.no
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Skader som virker uskyldige der og da, kan vise seg å få 
følger senere. Hvis man ikke melder fra, er man også avskåret 
fra å få yrkesskadeerstatning ved eventuelle senskader. 

Wenche Huseby

YRKESSKADE

Som ansatt på en 
tannklinikk er man 
stadig utsatt for en 
skaderisiko, og i en travel 
arbeidshverdag kan det 
være fort gjort å stikke 
seg på nåler eller kutte 
seg på skalpeller. 
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Oppfordrer til 
å melde skader
Skader som skjer med de ansatte på tannlegekontorene, blir 
ofte ikke registrert, ifølge Tannhelsesekretærenes Forbund. De 
oppfordrer sine medlemmer til å melde fra om hendelser som 
skyldes forhold på jobben.

Av: Helle Andresen

å et tannlegekontor er de ansatte 
stadig utsatt for skaderisiko. I en 
travel hverdag kan man stikke 
seg på nåler eller kutte seg på 

skalpeller. Er nålene infisert, kan man bli 
smittet. Kjemikalier kan gi allergiske reak-
sjoner. Å gli på gulvet og vrikke ankelen 
er også uhell som kan inntreffe. Men slett 
ikke alle skadetilfeller blir meldt. Ifølge 
Tannhelsekretærenes Forbund (ThsF) er 
det en underrapportering av skader som 
skjer på tannlegekontorene.

Varierende rutiner
– Noen har gode rutiner for å melde 
fra om skader, mens andre ikke har det. 
Mange er ikke klar over hvordan de skal 
gå frem. Veldig ofte har ikke arbeidsgiver 
opplæring i hva skaderapportering inne-
bærer, sier nestlederen i ThsF, Wenche 
Husby. Tannhelsesekretærene går gjennom 
dette i sin utdanning, men ifølge Husby 
kommer dette ofte i bakgrunnen i en tra-
vel arbeidshverdag. Dessuten er det mange 
ufaglærte som er uvitende på dette feltet. 

Husby jobber som tannhelsesekretær i 
Trøndelag fylkeskommune og har mange 
års praksis i den private tannhelsetje-

nesten. Hennes erfaring er at det er bedre 
rutiner i den offentlige tannhelsetjenesten 
enn i den private. 
– Det offentlige har gode systemer. På de 
interne nettsidene hos fylkeskommunene 
går det frem hva man gjør ved skader, og 
det er utarbeidet skjema som skal brukes 
når uhellet er ute. I det private kan det 
være mangel på standardiserte rutiner, sier 
Husby. Hun understreker at mange likevel 
er flinke til å følge opp. 

– Hvorfor er det viktig å melde fra om skader?
– Skader som virker uskyldige der og da, 
kan vise seg å få følger senere. Hvis man 
ikke melder fra, er man også avskåret fra 
å få yrkesskadeerstatning ved eventuelle 
senskader, påpeker Husby.

Viktig seier
I 2016 vant tannhelsesekretærene en viktig 
seier ved at de i Høyesterett ble tilkjent 
erstatning for skader etter eksponering for 
kvikksølvdamp. Flere tannhelsesekretærer 
fikk millionerstatninger for å ha blitt 
arbeidsuføre som følge av å jobbe med 
kvikksølv. 
Husby mener denne saken utgjorde en 
stor forskjell for tannhelsesekretærene.

YRKESSKADE

P
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 – Dette var en kjempeviktig sak, det var 
utrolig godt at det endte som det gjorde. 
At tannhelsesekretærene ble trodd til 
slutt, betød enormt mye for de mange det 
gjaldt, sier hun.

En av de mange tannhelsesekretærene som 
ble skadet av å arbeide med kvikksølv, var 
Tordis Stigen Klausen fra Telemark. Hun 
var også en av dem som jobbet hardt for 
at dette skulle godkjennes som yrkessyk-
dom. I 2016 godkjente NAV hennes krav 
med virkning tilbake til 1992. Stigen 
Klausen jobbet helt eller delvis som 
tannhelsesekretær i Telemark fra 
1969 til 1992. Dette arbeidet førte 
til at hun ble alvorlig syk.

Med støtte fra en rekke utenland-
ske og norske eksperter kjempet 
Klausen for at kvikksølvskade 
hos tannhelsesekretærer må 
tas på alvor av norske 
myndigheter. 

– Tordis har kjempet i tingrett, lagmanns-
rett og to ganger i trygderett. Hun har 
sammen med oss i Tannhelsesekretærenes 
Forbund kjempet kampen mot flere 
helseministre, Rikstrygdeverket, Helse-
direktoratet og Statens Arbeidsmiljø-
institutt. 20 år etter at hun måtte slutte i 
jobben, har NAV endelig godkjent hennes 
skader som yrkessykdom, uttalte davæ-
rende leder av ThsF, Gerd Bang-Johansen 
til tannlegetidende.no.

Allergifremkallende produkter
Wenche Husby er ikke sikker på 

om denne saken har gjort tann-
helsesekretærer flest mer opp-
merksomme på yrkesskader.
 – Det er viktig at enda flere, 
særlig på de private klinikkene, 
blir mer bevisst på at uhell 

som inntreffer, skal 
rapporteres. Det 
ThsF blant annet 
er bekymret for 
nå, er kompo-
sittmaterialene 
som brukes 
til fyllingste-
rapi. Disse 
stoffene kan 
være veldig 
allergifrem-

kallende, og 

jeg er redd for at ansatte skal få allergiske 
reaksjoner fremover. Det er viktig å 
være oppmerksom på hva håndtering 
av materialer vi er i daglig kontakt med 
på klinikkene, kan føre til. Man må ta 
forholdsregler og bruke verneutstyr, 
sier Husby. 

Hun presiserer samtidig at hansker kan gi 
falsk trygghet. 
– Hanskene er ikke 100 prosent tette, så 
selv med disse på må man unngå å søle, sier 
hun. Komposittmaterialene behandles som 
spesialavfall og hentes i lukkede beholdere.

Ingen statistikk
Hvor mange som skader seg på tannlege-
kontorene, finnes det ingen oversikt over. 
Yrkesskadestatistikken fra Statistisk sen-
tralbyrå (SSB) viser skader i helsesektoren 
sett under ett. 
– Vi har ingen formening om antall saker 
meldt i tannhelsesektoren, om de øker 
eller minker, sier Husby. Hun tror likevel 
at mange lar være å melde fra fordi de 
ikke synes skaden er alvorlig nok.

Privatpraktiserende tannleger Tannhelse-
sekretæren har snakket med, forteller at 
de ikke registrerer mindre hendelser som 
skjer på klinikken. 
– Det blir så mye papirer og rutiner. 
Skulle vi fulgt alle reglene, hadde vi ikke 

Ifølge nestleder i ThsF, 
Wenche Husby, skal alle 
tannhelsesekretærer bli 
opplært i melding av 

yrkesskader gjennom sin 
utdanning. Dessverre 

kommer dette ofte i 
bakgrunnen i en travel 

arbeidshverdag.  
Foto: Vetle Daler

I 2016 ble 
tannhelsesekretærene 
tilkjent erstatning for 
skader etter eksponering for 
kvikksølvdamp. Flere 
tannhelsesekretærer fikk 
millionerstatninger for å ha 
blitt arbeidsuføre som følge 
av å jobbe med kvikksølv. 
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fått tid til å gjøre jobben vår. Men vi ville 
nok funnet frem til de riktige skjemaene 
hvis noe alvorlig skulle skje, uttaler en 
tannlege. 

Trøndelag fylkeskommune har ifølge 
Wenche Husby et godt system når det 
gjelder å melde avvik. 
– Vi vet hva vi skal gjøre når en skade 
inntreffer, sier Wenche Husby, som har 
60 prosent stilling som tannhelsesekretær 
på Skaun tannklinikk. Hun tror at dette 
gjelder fylkeskommunene generelt. 

Også tannhelsedirektør i Akershus fyl-
keskommune, Kirsten Nerheim Ahlsen, 
forteller om gode rutiner for melding 
av skader. Hun forteller at det ikke blir 
rapportert inn mange skader i løpet av 
et år, men er klar på at det ikke skyldes 
underrapportering. 
– Vi får melding om noen få stikkskader, 
det er alt. Det er mye oppmerksomhet på 
arbeidsmiljø hos oss, og vi har en gjennom-
arbeidet praksis når det gjelder rapporte-
ring gjennom HMS-systemet, sier hun.

Meldeplikt
Hvis det oppstår en skade på tannlege-
kontoret, står det i Arbeidstilsynets 
retningslinjer at arbeidsgiver skal sende 
skademelding til NAV. Dette gjelder når 
en arbeidstaker blir påført skade eller 
sykdom som kan gi rett til yrkesskadedek-
ning. For å ha rett til en slik dekning må 
yrkesskaden være meldt til NAV innen ett 
år etter at arbeidsulykken skjedde. 

Men også arbeidstaker må bidra. Du har 
plikt til å informere arbeidsgiver dersom 
du blir skadet i arbeidet. Det gjelder 
også om du pådrar deg sykdom som du 
mener skyldes arbeidet eller forholdene 
på arbeidsplassen. 

«Oppdager du feil eller mangler du ikke 
selv kan rette opp, skal du straks melde fra 
om dette til arbeidsgiver. Hvis du mener 
at arbeidet du utfører ikke kan fortsette 
uten fare for liv og helse, skal du avbryte 
arbeidet umiddelbart. Det er viktig at 
arbeidsgiver informerer arbeidstakerne sine 
om denne plikten», står det i retningslin-
jene fra Arbeidstilsynet. 

YRKESSKADE

Når ulykken har skjedd

Den norske tannlegeforening har laget denne sjekklista  
når det gjelder ulykker på arbeidsplassen:

• Sørg for førstehjelp og tilkall lege hvis nødvendig.

• Varsle tannlegen eller leder av praksisen.

• Varsle politi og det lokale arbeidstilsyn ved alvorlige ulykker.

• Noter på eget ark så detaljert som mulig hvordan ulykken skjedde. Forsøk å 
finne årsaken til ulykken. Ikke lur dere selv ved å si at det var et «hendelig 
uhell». Svært mange ulykker kunne vært unngått ved bevisste rutiner.

• Diskuter med de ansatte om ulykken kunne skyldes arbeidsmiljøet. Ta 
gjerne ulykken opp i det påfølgende kontormøtet. Var det svakheter ved 
arbeidsrutinene, mangler på utstyr, for dårlig opplæring, menneskelig svikt eller 
andre årsaker?

• Hvis ja på ovennevnte spørsmål, bør dette føre til endringer i rutinene eller 
innføring av nye tiltak.

• Alle ulykker og skader på arbeidsstedet skal registreres. For å oppnå full oversikt 
over alle typer ulykker og skade, anbefales det å bruke skjema for registrering 
av ulykker. Skjema kan finnes på Den norske tannlegeforenings nettsider. Det 
er spesielt viktig å få registrert alle stikk og sårskader med tanke på faren for 
hiv/hepatittsmitte og eventuell senere yrkesskadeerstatning.

• Yrkesskade eller yrkessykdom som fører til medisinsk behandling, sykemelding 
i mer enn tre dager og/eller som kan gi rett til ytelser etter folketrygdloven, 
skal meldes til NAV (blankett NAV 13.07.05). Dessuten skal det sendes 
skademelding i alle tilfeller der NAV ber om det eller arbeidstakeren ønsker det.

• Opplysningene om ulykker og skade skal være tilgjengelige for både de ansatte 
og myndighetene ved et eventuelt tilsyn fra Arbeidstilsynet.

Kilde: Den norske tannlegeforening
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Tannhelsepasienters 
rettigheter styrket

tortinget vedtok enstemmig 
lovendringen, som innebærer at 
pasient- og brukerombudets opp-
gaver fra og med 1. januar neste 

år også skal ivareta tannhelsetjenestenes 
brukere. Tidligere har loven kun omfattet 
pasienter og brukere i andre helse- og 
omsorgstjenester. 

Ivaretar pasienters sikkerhet
Pasient- og brukerombudets jobb er å 
ivareta pasienters og brukeres behov, 
interesser og rettssikkerhet overfor hel-
setjenestene, og for å bedre tjenestenes 
kvalitet. Dette innebærer å bidra til å sikre 
den norske befolkningen lik tilgang på 
helsetjenester av god og trygg kvalitet, og 
bidra til å fremme sosial trygghet. 

Leder av Tannhelsesekretærenes Forbund, 
Anne-Gro Årmo, mener lovendringen er 
et viktig ledd i å sikre også tannhelsepasi-
entenes rettigheter. 
– Utvidelse av pasient- og brukerombudets 
oppgaver til også å innbefatte tannhelsetje-
nesten er et fremskritt for våre pasienter, 
sier hun. 
Lavterskeltilbud
Med et pasient- og brukerombud i hvert 
fylke er målet for ombudet å fungere som 

FORBRUKERRETTIGHETER 

Leder av Tannhelse-
sekretærenes Forbund, 

Anne-Gro Årmo, mener 
utvidelsen av pasient- og 

brukerombudets oppgaver 
til også å innbefatte 

helsetjenesten er et klart 
fremskritt for alle 

tannhelsepasienter. Foto: 
Trygve Bergsland

I en ny lovendring er det vedtatt at pasient og brukerrettighets
loven nå også skal innbefatte tannhelsetjenestene. Lovens formål 
er å bidra til å sikre Norges befolkning lik tilgang på helsetjenester 
av god kvalitet, og det er et klart fremskritt for tannhelsepasienter 
at loven nå også beskytter deres rettigheter.

Av: Helene Husebø

S
et lavterskeltilbud for å hjelpe pasienter 
å få den hjelpen eller behandlingen de 
mener de har behov for. Ved å tjene som et 
talerør for pasienter og brukere av helsetje-
nestene som synes det kan være vanskelig 
å ivareta sine egne interesser, bidrar ombu-
det til å sørge for at alle pasienter får god 
og helhetlig behandling og oppfølging. 
Ordningen er gratis, og det er mulig 
å kontakte ombudet anonymt. 

Årmo tror de nye 
rettighetene vil gjøre 
terskelen lavere for å si 
ifra om noe man ikke er 
fornøyd med, eller om 
man mener man har 
rett på en annen type 
behandling. 
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FORBRUKERRETTIGHETER 

– Dagens klageordning i tannhelsetjenesten 
er utformet slik at pasienten blir bedt om å 
først ta kontakt med tannlegen eller tann-
pleieren som har utført behandlingen. For 
mange vil dette være en terskel som føles 
for høy, og de unnlater å klage, sier hun. 

Riktig retning for tannhelsetjenesten
Om tannhelsetjenestene skal være en del 
av den offentlige helsetjenesten i Norge, 
er en problemstilling som stadig er oppe 
til politisk debatt. Tannhelsetjenesten 
er pr. dags dato ikke en del av det 
offentlige helsetilbudet, og dermed ikke 
knyttet opp til egenandelsordningen. 
Tannhelsetjenestene står altså på utsiden 
av de statlig finansierte helsetjenestene. 

Tross dette mener Årmo det er en 
logisk utvikling at pasient- og 

brukerrettighetsloven nå også 
innbefatter tannhelsetjenesten, 
og mener dette gir et positivt 
signal. 
– Dette er et skritt i riktig 
retning av at tannhelsetje-
nestene er en naturlig og 
selvfølgelig del av helsetje-
nestene i Norge, sier hun. 

Personell plikter å 
informere
Årmo påpeker at tann-
helsesekretærene nå er 
pliktet til å videreføre 
informasjonen om de 
nye forbrukerrettighe-
tene til sine pasienter.
– Det er viktig at 
tannhelsesekretærene 

blir oppmerksomme på at lovendringen 
gir alt tannhelsepersonell en plikt til å 
informere pasienter og pårørende om 
denne rettigheten, sier hun. 

At tannhelsepasienter og pårørende blir 
informert om hjelpen som nå er tilgjen-
gelig, kan bety alfa og omega for mange. 
Ombudet behandlet i 2018 over 14 500 
henvendelser, men mener det er behov 
for at enda flere pasienter tar opp sine 
negative erfaringer. 

«Vi ser at det nytter. Klager og spørsmål 
kan føre til forbedringer. Men vi ser altfor 
ofte at de samme problemstillingene 
gjentar seg», står det i ombudets nasjonale 
årsmelding for 2018, der ombudet sam-
tidig oppfordrer pasienter, pårørende og 
helsepersonell til å søke deres bistand.

Oppfordrer til bruk
Anne-Gro Årmo mener det er gledelig 
at pasient- og brukerombudet nå kan gi 
tannhelsepasientene den riktige hjelpen 
og veiledningen i pasientsaker. Hun håper 
alle som har behov for støtte i forbindelse 
med tannhelsebehandling, vil benytte seg 
av muligheten til å få ekstra bistand og 
gode råd. 
– De fleste bruker nettet for å finne 
informasjon i våre dager, og treffene man 
får, er ikke alltid like lett å forstå eller 
bruke. Derfor ser Tannhelsesekretærenes 
Forbund frem til at også pasienter i tann-
helsetjenesten kan kontakte pasient- og 
brukerombudet direkte, og få hjelp og 
veiledning i hvordan de skal gå frem, 
avslutter hun. 

Pasient og brukerombudet 
kan hjelpe pasienter i helse og 
tannhelse tjenestene på flere 
områder, blant annet ved å:

• avklare og svare på generelle 
spørsmål om helsetjenestene, nå 
inkludert tannhelsetjenesten

• ta imot informasjon om 
opplevelser pasienter har hatt i 
møte med helsetjenestene 

• gi råd og veiledning om 
rettigheter man har som pasient 
og bruker

• informere om fremgangsmåte 
ved søknad og klage

• møte helsepersonell og 
saksbehandlere sammen med 
pasienten for å få svar på 
spørsmål vedrørende saken

• hjelpe pasienten med å skrive 
klage ved behov

• informere om hva pasienten kan 
gjøre dersom en pasientskade 
har oppstått

• informere om hvor pasienten 
kan henvende seg videre dersom 
ombudet ikke kan hjelpe

Kilde: helsenorge.no
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Dette betyr ny 
pasientjournalforskrift
Den 1. juli trådte den nye pasientjournalforskriften i kraft. 
Tannhelsesekretærer må nå ha økt bevissthet på hva som er 
relevant og nødvendig informasjon i journalen. All informasjon 
skal være sentrert rundt pasientens behandlingsbehov. 
 
Av: Aslaug Olette Klausen

Helse- og sosialdepartementet 
har gjort en revidering av pasien-
tjournalforskriften. Bestemmelsen 
ble tatt i mars, og 1. juli trådte 

den nye forskriften for pasientjournal 
i kraft. Denne gjelder alle former for 
helseopplysninger.
 
Grunnlaget for helsehjelp
Pasientjournalen er viktig for flere forhold, 
ikke minst fordi denne danner grunnlaget 
for å gi pasienten forsvarlig helsehjelp. 
Journalen er også pasientens eiendom og 
skal gi pasienten mulighet til innsyn i egen 
behandling. I tillegg skal den gi eventuelle 
nye behandlere nødvendig informasjon. 
 
Den reviderte forskriften har som formål 
å bidra til at pasienter ved hjelp av rele-
vant og nødvendig dokumentasjon kan 
gis helse hjelp av god kvalitet, inkludert 
effektive og gode pasientforløp. I tillegg 
skal personvernet ivaretas bedre, inklu-
dert pasientens rett til informasjon og 
medvirkning, samt at helsehjelpen kan 
kontrolleres i ettertid.
 
I den nye teksten fremgår det tydelig hva 
som faller inn under relevant og nødven-

dig dokumentasjon. Den har også oppda-
tert innhold for digital journalførsel, noe 
som ikke var i den gamle forskriften, og 
også er noe av bakgrunnen for reviderin-
gen, i tillegg til endringer i lovverket som 

følge av innføringen av EU-direktivets 
GDPR (personverndirektivet). 
 
Veileder for behandling
I veilederen God klinisk praksis i tannhelse-
tjenesten og Nasjonal faglig retningslinje for 
tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år 
informeres det om ulike anbefalte behand-
lingsmetoder. Det skal i journalen grundig 
beskrives hvilken informasjon pasienten 
har fått, hvilke valg de har og at det er en 
enighet om behandlingen som utføres.

Forhold ved utredningen av pasienten som 
bør dokumenteres i journalen og ligge til 
grunn for informert samtykke og behand-
lingsforløp kan være: 
•  symptomer – pasientens ønsker
•  generell anamnese
•  kliniske funn, eventuelt dokumentert 

ved fotografi
•  røntgenfunn
•  diagnose
•  informasjon om behandlingsalternati-

ver, antatt prognose, kostnadsoverslag 
og eventuelle refusjoner

•  eventuelt behov for henvisning
•  forbehandling/hygienefase – ny 

vurdering
•  besluttet behandling – informert 

samtykke
•  behandling
•  prognosevurdering
•  oppfølging
 
Tannhelsesekretærer har ifølge leder 
i Tannhelsesekretærenes Forbund, 

PASIENTJOURNAL 

Helse- og sosialdepartementet har gjort en 
revidering av pasientjournalforskriften. Den 1. juli 
trådte den nye forskriften i lovverket i kraft. 

H
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PASIENTJOURNAL

Leder Anne-Gro Årmo i Tannhelsesekretærenes Forbund mener at helsepersonell kanskje har manglet noe bevissthet rundt hva som bør eller ikke bør noteres i 
en pasientjournal. Foto: Tellef Øgrim

Anne-Gro Årmo, som oftest ansvar for 
opprettelse av journal for nye pasienter, 
samt oppdatering av denne ved senere 
besøk. Dette vil i praksis si at tannhel-
sesekretærene må påse at alle nye krav i 
forskriften følges. 
 
Ansvar for alle helsedata
Men hva betyr så innføringen av denne 
nye forskriften for tannhelsesekretærer? 
– Det er som oftest tannhelsesekretærens 
ansvar at all kontaktinformasjon til 
fastlege eller annen kontaktlege, og annet 
helsepersonell samt helseinstitusjoner 
som er relevant for hver enkelt pasient, er 
korrekt ført i journalen, sier Årmo. 
 
Hun understreker også viktigheten av 
oppdatering av helseskjema. 
– I tillegg skal helseskjema alltid fylles ut 
og oppdateres, noe tannhelsesekretæren 
kan og bør gjøre før pasienten påbegyn-
ner behandling. Legemidler pasienten 
bruker og endring av legemidler er viktig 
informasjon som må være oppdatert i en 
pasientjournal, sier Årmo. 

Pasientens behov
I den nye forskriften er det påpekt at det 
er kun relevant informasjon som skal føres 
i journal. Årmo tror ikke definisjonen av 
hva som er relevant eller ikke, har vært 
direkte uklar tidligere heller, men mener 
at helsepersonell kanskje har manglet noe 
bevissthet rundt hva som bør eller ikke 
bør noteres i et slikt dokument. 
– Det presiseres i den nye forskriften at 
det kun er relevante og nødvendige opp-
lysninger som skal registreres. Da bør man 
ikke registrere personlige meninger om 
en pasient, som kan være stigmatiserende 
og føre til forutinntatthet, når pasienten 
bytter behandlingsteam eller klinikk. 
Journalen skal sentreres rundt hele hjelpe-
behovet en pasient har, understreker hun. 
 
– Hvordan vil den nye forskriften følges opp, 
og hvilke sanksjoner kan komme dersom 
forskriften ikke følges? 
– Oppfølging vil som regel bli i forbin-
delse med tilsyn fra Helsetilsynet, og 
eventuelle sanksjoner vil følge av lovverket 
knyttet til journalføring, sier Årmo. 

Variasjoner
Det varierer hvor mye eller lite informa-
sjon tannhelsekretærene legger inn, utover 
kontaktinformasjon, ifølge Årmo. 
– Tannhelsesekretæren bør være delaktig, 
slik at tilstrekkelig og nødvendig informa-
sjon blir journalført. Er det informasjon 
som mangler, bør dette rettes opp, sier 
Årmo.
 
Flere tannhelsesekretærer bladet har vært 
i kontakt med kjente ikke til at det var 
kommet en ny forskrift, og ble overrasket 
over spørsmålet om hvordan, eller om, 
den ville påvirke deres arbeidshverdag. 
Forskriften vil føre til få endringer, 
ettersom tannlegene ved de kontaktede 
klinikkene selv fører det aller meste av 
informasjonen om behandling i jour-
nalene. Tannhelsesekretærene som ble 
kontaktet, var forøvrig positive til økt 
oppmerksomhet rundt relevant informa-
sjon i journalene. 
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annlege og lærer Knut Vindal 
var hovedtaler under årets ThsF-
kongress. Vindal er en utrettelig 
forkjemper for kunnskap og 

kompetanse i norsk tannpleie. Ikke minst 
mener han at forståelse for tannhelse-
sekretærenes oppgaver må føre til krav om 
opplæring i fysiologi.

Vindal har drevet tannhelsesekretær- 
utdannelse i flere tiår. Foredraget hans ble 
et dypdykk i den kunnskapen han mener 
tannhelsesekretærer bør ha for å gjøre en 
jobb Vindal mener bare kommer til å bli 
viktigere og viktigere fremover. Sesjonen 
hans handlet om tannskader, periodontit-
ter, pulpitter og abscesser, og jommen ble 
det ikke også tid til en sang eller to. 

Må kjenne bakgrunnen
En av Vindals kjepphester er at en tann-
helsesekretær må vite hva som ligger bak 

tannlegens vurderinger av hvilken behand-
ling en pasient bør få.
– Jeg sitter som sensor for alle landets 
privatister. De er flinke til å beskrive 
hva som gjøres, men viser for liten 
forståelse for hvorfor. Når du skal skrive 
en eksamens oppgave, skal du ikke bare 
skrive at du gjør dette eller dette. Du må 
også skrive hvorfor du gjør akkurat dette 
for den aktuelle pasienten, forklarer han. 

Derfor gikk han også helt ned i cellene 
og deres spesifikke oppgaver under fore-
draget på Gardermoen. Han synes det 
er galt at tannhelsesekretærer ikke lærer 
fysiologi.
– Det mener jeg bør endres, for fysio-
logien er en del av den overordnede 
forståelsen de bør ha, blant annet kunn-
skapen om hvordan celler jobber med og 
mot hverandre. Si at du slår ut en tann, 
og den havner på bakken. Hvorfor er 

det viktig akkurat hvor på den tannen 
man tar, og hvorfor er det viktig at den 
kommer inn i munnen fort, selv om den 
ikke festes med én gang? Dette er ting de 
bør vite for å kunne forstå behandlingen 
bedre, utdyper Vindal. 
Hvor mange sekretærer han har utdannet 
opp igjennom årene, har han ikke over-
sikt over. 
– Jeg vet ikke. Men jeg har vært i faget 
i 40 år.

Kan bli på videregående
Vindal er todelt når det gjelder spørsmålet 
om tannhelsesekretærutdanningen skal 
legges på universitets- eller høyskolenivå.
– Jeg har sittet i et nordisk utvalg for å lage 
en felles kompetanseplattform. Svenskene 
flyttet utdannelsen til det de kaller 
mellom høyskoler. Jeg trodde først det var 
en god idé, men resultatet er blitt veldig 
ujevnt, mener han.

Ny kunnskap og 
nye synspunkter 
på årets kongress

ÅRETS KONGRESS

Årets kongress for Tannhelsesekretærenes Forbund ble igjen en 
suksess. Den 4. og 5. juni var 175 tannhelsesekretærer fra hele 
landet samlet på Gardermoen for å få oppdatert og ny kunnskap 
på tannhelsesekretærenes fagområder, samt litt sosialt samvær. 

Av: Tellef Øgrim

T
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ÅRETS KONGRESS

Vindal sier at det «ikke er så dumt» å ha 
utdannelsen i videregående skole, men at 
det i så fall må være rom for både voksne 
og unge elever på skolene. 
– Det ideelle ville vært at de hadde tann-
helse fra år to på videregående, ikke bare 
siste året som i dag. Mange føler VG2 er 
bortkastet, sier han.

– Vi hører tannleger si at de må lære opp 
nyutdannede tannhelsesekretær fra bunnen 
for at de skal fungere i klinikkene?
– Hvis man følger vår modell fra Trond-
heim, så er det ingen grunn til at det skal 
være sånn. Blant annet fordi vi behandler 
pasienter av alle kategorier i undervisnings-
miljøet. Vi har også kun tannleger og tann-
helsesekretærer som underviser elevene, 
ikke tannpleiere, forteller tannlegen.

Vindal forklarer at tannhelsesekretærene 
kjenner logistikken på alle de tusen 

forskjellige bor, instrumenter, redskap og 
materialer som trenges. Tannlegene vet 
hvordan og hvorfor de brukes.

Bevisst fordeling av oppgaver
Tannpleierne kan ifølge Vindal utføre 
undersøkelser, røntgen og periodonti-
behandling, men han minner om at de 
har svært begrenset kunnskap om boring, 
fylling, rotfylling, protetikk og kirurgi.
– Vi kan bruke tannpleiere på kom-
munikasjon, undersøkelser, røntgen og 
behandling av tannkjøttbetennelse, men 
vi bør i det minste ha 33 prosent av 
undervisningen på utdannelsen dekket av 
tannhelsesekretærer pluss minst 33 pro-
sent av tannlege. Det beste er som hos 
oss, der det bare er tannhelsesekretærer og 
tannleger som underviser, sier Vindal.

Grunnen til at tannpleiere brukes som 
lærere mange steder, er ifølge Vindal at de 

har bachelor i tannhelse med pedagogikk, 
og dermed oppfyller det generelle «lærer-
kravet». Tannhelsesekretærer, som ikke har 
bachelor, får derfor oftest ikke undervise 
i skolen.
– Skolene vet ikke hvor stor forskjell det 
er på en tannpleiers kompetanse og det en 
tannhelsesekretær må kunne, sier han.

Skoleklinikk gir kunnskap og 
inntekter
Vindal var selv først bare sensor da han 
som nyutdannet tannlege kom i berø-
ring med tannhelsekretærundervisning 
på 1970-tallet. Etter en tid fikk han 
ansvaret for undervisning av tannhelse-
sekretær-elever på daværende Brundalen 
videregående i Trondheim.

Et av tiltakene tidligere elever av Vindal 
berømmer, er opprettelsen av en tann-
klinikk ved skolen. Selv tar han ikke all 

God mat, god 
drikke og sosialt 
samvær ble satt pris 
på av de 175 
tannhelse sekretærene 
som var samlet på 
Gardermoen for 
årets kongress. Foto: 
Trygve Bergsland
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æren, men legger ikke skjul på at det har 
vært en suksess, som har gitt verdifull 
praksis og samtidig har spart skolen for 
utgifter til forbruksmaterialer som elevene 
må øve seg opp på. 

Vindal sier at nettopp disse kostnadene er 
så høye at det ofte blir en viktig grunn til 
at skoler dropper tannhelsesekretærfaget 
når rekrutteringen går ned. 
– Vi kan ikke satse på at elevene skal øve 
seg ute i operative klinikker. Det er det 
ingen klinikker som har råd til. Inntektene 
i vår elev-klinikk dekker skolens mer-
utgifter til utstyr og materialforbruk og gir 
oss i tillegg mulighet til å dra på studietur, 
sier Vindal. 

Mentalitetsendring
Også sjefstannlege Bengt Vikman i det 
svenske fylket Gävleborg talte på årets 
kongress. Som ansvarlig for kvalitet og 
pasientsikkerhet, og dessuten i rollen som 
klinikksjef, er han enig med Vindal i at 
utfordringene tannhelsen står overfor, 
krever at tannlegen overfører oppgaver til 
andre ansatte, særlig tannhelsesekretærene. 

Vikman mener fremtidens store tann-
helseutfordringer krever en mentalitets-
endring i klinikken for at flest mulig skal 
få best mulig behandling.

Lagspill i sentrum
Gjennom 25 år har Vikman og hans kol-
legaer jobbet for en modell der lagspill står 
i sentrum, og hvor «alle i teamet er aktive 
i pasientarbeidet». Det innebærer, blant 
mye annet, at tannhelsesekretæren må 
forberede seg på nye oppgaver på jobben.
– Tannhelsesekretæren, eller tannskö-
terskan som vi kaller det i Sverige, er en 
veldig viktig ressurs som bistår og assisterer 
med mange ting som gjør det lettere for 
tannlegen å bruke mer av sin tid til det 
han eller hun egentlig er utdannet for å 
gjøre, sier Vikman.

Han beskriver tannlegen som en dyr og 
eksklusiv ressurs som det har tatt samfun-
net fem år å utdanne. 
– Det er en akademisk utdannelse på 
høyt nivå. Derfor er det viktig at vi passer 
på denne ressursen slik at ikke for mye 
av tannlegens tid går med til å gjøre de 
enklere sakene som andre egentlig kan ta 
hånd om, mener sjefstannlegen. 

Færre må ta hånd om flere
Tannhelsen må ifølge Vikman forberede 

seg på en situasjon der vi blir forholdsmes-
sig færre som må ta hånd om flere og flere, 
ikke minst fordi befolkningen eldes.
– Uansett om man skal kjøre buss, eller 
noe annet, må en mindre andel som står i 
jobb ta hånd om flere. Vi blir flere som blir 
stående utenfor produksjon, mener han. 

– Men blir det ikke også færre hull i tennene?
– Det håper vi. Men det er ikke så enkelt. 
Vi vet to ting: På befolkningsnivå blir 
tannhelsen bedre. Men man ser at selv om 
tannhelsen blir bedre, så øker forskjellene 
mellom dem som er friske og dem som er 
syke. Vi får flere som trenger mer omsorg, 
utdyper Vikman. 

Selv om vi beholder tennene lenger i 
munnen, så må vi ifølge sjefstannlegen 
forberede oss på en annen situasjon, som 
krever tiltak i tannhelsen. 
– Vi reparerer kanskje ikke små hull i 
tennene til ungdommer i like stor grad. Til 
gjengjeld må vi pleie tenner som det står 
veldig dårlig til med etter hvert som folk 
blir eldre, sier Vikman.

Avansert situasjon
Derfor mener han tannpleien står over-
for en mer «avansert» situasjon, hvor 
tannhelse sekretæren blir en veldig viktig 
ressurs, ikke minst for å hjelpe dem som 
ikke er så veldig syke. Særlig kan de være 
viktige for å forebygge at friske blir syke. 
Vikman mener derfor tannhelsesekre-
tærene kommer til å få andre og flere 
oppgaver enn de tradisjonelt har hatt.
– I Gävleborg har flere overtatt oppgaver 
som tannlegen tidligere gjorde selv. De 
fyller tenner som tannlegen har boret. 
De gjør avtrykk. De gjør helsekontroller. 
Dette gjøres i gruppe med tannlegen, 
forklarer han. 

– Ligger disse oppgavene innenfor regelverket 
slik det er i dag, eller må reglene oppdateres?
– Vårt regelverk har allerede åpnet opp en 
del. Fra myndighetsnivå har man sluppet 
opp mye og overlatt mye til den ansvarlige. 
Det viktige er at den ansvarlige tar ansvar, 
forklarer han. 

Vikman sier at det er klinikksjefen, eller 
de som har ansvaret for tannhelsen i 
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Bengt Vikman, sjefstannlege i det svenske 
fylket Gävleborg, mener 

tannhelseutfordringer krever en 
mentalitetsendring i klinikker for at flest 

mulig skal få best mulig behandling. 
Dette kan bety at tannhelsesekretærer får 

utvidede oppgaver. Foto: Tellef Øgrim

Knut Vindal, tannlege og mangeårig 
lærer for tannhelsesekretærer, mener en 
erkjennelse av yrkesgruppens viktige 

oppgaver krever mer kompetanse, blant 
annet i fysiologi. Foto: Tellef Øgrim

Leder av Tannhelsesekretærenes Forbund, 
Anne-Gro Årmo, var tilstede under 

kongressen og sa seg storfornøyd med både 
årets program og oppmøte.  

Foto: Trygev Bergsland
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fylket, som må være sikre på at de som 
utfører noe behersker det de skal gjøre. Da 
handler det om at man har kompetanse til 
å gjøre det. 
– Det har man kanskje ikke med grunn-
utdannelsen. Da må man øve, og man må 
kanskje ha videreutdanning. Det er mye 
fagfolk kan lære ved å øve, påpeker han. 

Høyeste kompetanse må bestemme
Vikmans råd er at den høyeste kompe-
tansen i en klinikk, altså tannlegen, må 
bestemme hva som skal gjøres eller ikke 
gjøres. Men når det er vel bestemt, så er 
det ikke nødvendig at det er tannlegen 
som skal gjøre alt. 

Han etterlyser altså en mentaliserings-
endring hos den ansvarlige tannlegen. 
– Til syvende og sist er det jo tannlegen 
som er ansvarlig. Det handler om kommu-
nikasjon og tillit, og at vi på et ledelsesnivå 
følger opp og stanser dårlig praksis, forkla-
rer sjefstannlegen. 

Vikman forteller om en svensk utredning 
fra 2016 om effektiv omsorg. En av de 
viktigste poengene i utredningen var 
at dersom ressursene satt av til helse 

og omsorg skal rekke, så må gjeldende 
arbeidsmåter i omsorgen endres. 
– Det betyr blant annet at flere med lavere 
formell kompetanse må få ta større del 
i utføringen. Alternativt kommer ikke 
finansieringen til å kunne dekke det som 
skal utføres, påpeker han. Dette skal i 
tillegg ikke gå ut over kvaliteten og nivået 
på behandlingen. 

– Hvordan har oppmerksomheten om dette 
vært ute blant profesjonene og i samfunnet 
generelt?
– Det har roet seg litt nå, men tidligere 
var det mye skepsis. Tannlegene følte seg 
nok litt truet. Det er jo litt rart at man 
verner oppgaver som er eksklusive, men 
som man egentlig ikke først og fremst er 
utdannet for å gjøre. Jeg vil si det slik: 
Det viktigste er den intellektuelle delen 
av studiet, altså å gjøre vurderingen 
av hva man skal gjøre for å hjelpe flest 
mulig, forteller Vikman. 

Men at tannlegen skal verne det faktum at 
det er han eller hun som på død og liv skal 
holde i alle instrumentene, stemmer ikke 
med formålet med den lange og kostbare 
tannlegeutdannelsen, ifølge Vikman.

Han snakker om å slippe taket for å 
begynne å utnytte mulighetene. Da kan 
de som kanskje ikke har den samme lange 
utdannelsen, men som fint kan læres opp til 
å gjøre veldig mye, utnyttes til felles beste.

Musikalsk mingling
I tillegg til faglig påfyll var det på kon-
gressen selvsagt også duket for sosial 
mingling med tapas og vin for alle tann-
helsesekretærene som hadde tatt turen til 
Gardermoen. Rosehill Project, der frontfi-
gur Annette Eide Strande også jobber som 
tannhelsesekretær i bluesbyen Notodden, 
spilte konsert. 
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– Vår mann
Tannhelsesekretær Ranveig Olsen kom til Thsfkongressen 5. juni 
for å få faglig påfyll og ikke minst høre Knut Vindal. Hun sier han 
«kjemper vår sak».

Av: Tellef Øgrim

Ranveig Olsen er én av fem tannhelse
sekretærer i den offentlige tannklinikken 
i Malvik kommune rett øst for 
Trondheim. Hun hadde funnet veien til 
ThsFs kongress blant annet for å høre 
tannlege Knut Vindal, som var hennes 
lærer da hun for tolv år siden omskolerte 
seg fra hjelpepleier til tannhelsesekretær.

Ikke bare mener Olsen at Vindal er en 
god og engasjert pedagog, hun går så 
langt som å si at han «kjemper vår sak».

– Han skjønner hvor viktige tannhelse
sekretærene er for tannpleien, og ikke 
minst hvilken kunnskap vi bør ha for å 
fungere godt i jobben vår, sier hun.

Blant annet understreker hun det Vindal 
selv sier – at tannhelsesekretærene 
ikke bare må vite hva tannlegen gjør, 
men også hvorfor, altså hva som 
ligger bak tannlegens avgjørelser om 
behandlingen.

Tannhelsesekretær Ranveig Olsen mener 
Knut Vindals betydning for utdannelsen av 
tannhelsesekretærer ikke kan overdrives. 
Foto: Tellef Øgrim

Det var god stemning på kongressen da blues-
bandet Rosehill Project, med frontfigur og 
tannhelse sekretær Annette Eide Strande, spilte 
konsert under minglingen. Foto: Trygve Bergsland
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AKTIVE PARAT

IA-avtalens første halvår
Den nye Inkluderende Arbeidsliv (IA)-avtalen 
har nå vært gjennom sitt første halvår av 
avtale perioden 2019–2022. Perioden har så 
langt vært preget av mye utviklingsarbeid, sær-
lig for å sikre positiv fremgang på avtalens to 
innsatsområder: forebyggende miljøarbeid og 
lange eller gjentatte sykefravær.

IA-samarbeidets mål er å skape et arbeidsliv med 
plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og 
frafall, og på denne måten øke sysselsettingen. 
Hovedmålet med denne avtaleperioden er å 
redusere sykefraværet med ti prosent sammenlig-
net med gjennomsnittet for 2018, og å redusere 
frafallet fra arbeidslivet.

For å lykkes med dette er et godt treparts-
samarbeid mellom regjeringen, arbeidsgiver- og 
arbeidstakerorganisasjoner en forutsetning. 

Da den nye IA-avtalen ble signert, var det 
enighet om å målrette innsatsen mot bransjer og 
sektorer som har spesielt potensial for å redusere 
sykefravær og frafall, blant annet sykehus, syke-
hjem, barnehager og persontransport. 

IA-ansvarlig i Parat, Unn Kristin Johnsen, mener 
de tillitsvalgte har en sentral rolle når det gjelder 
å fremme og nå målet om lavere sykefravær. 
– Selv om det er ledelsen som må ta tak i de 
individuelle tilfellene, er det viktig at de tillits-
valgte og verneombudene jobber sammen med 
arbeidsgiver om å prøve å nå det overordnede 
målet, sier hun.  Kilde: Parat24

Statsansatte krever en 
hverdag uten trakassering
Nok er nok, statsansatte krever en trygg og god hverdag uten trakas-
sering. Det var introduksjonen til en offentlig samtale mellom leder 
av YS Stat, Pål N. Arnesen, og kommunal- og moderniseringsminister 
Monica Mæland (H) under Arendalsuka.

Da Parat24 i april gjennomførte en undersøkelse blant nærmere 3000 
Parat-medlemmer om seksuell trakassering, svarte over 90 prosent av 
respondentene i flere bransjer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeids-
giver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering siste år. Over 70 
prosent svarte nei eller vet ikke på spørsmål om hvorvidt arbeidsgiver 
har varslingsrutiner på plass. 
– Tallene som er lagt frem fra Parat24 er rystende, dette må vi ta på 
alvor, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

YS Stat-leder Arnesen mener det ikke skorter på hverken lover eller 
regelverk. 
– Det er oppfølgingen og det daglige arbeidet som må styrkes, sier han.

Det var bred enighet mellom både statsråden og YS Stat-lederen om at 
situasjonen må og kan bedres. 
– Jeg er både overrasket og skremt over noe av det tallmaterialet som 
er lagt frem. Vi skal ha nulltoleranse overfor mobbing og trakassering, 
dette skal bekjempes, sier Mæland. 

Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, sier det er gledelig at statsråden ser 
verdien av trepartssamarbeidet, og at dialogen mellom arbeidsgiver og 
arbeidstaker gjennom tillitsvalgtsapparatet på den måten ivaretas. 
– Samtidig må jeg si at jeg forventer at statsråden bidrar til å sette 
dagsorden internt i staten, de tallene vi har sett vedrørende seksuell 
trakassering i staten, er ikke godt nok. Her må statsråden ta ansvar, sier 
hun til Parat24. Kilde: Parat24

YS Stat-leder Pål N. Arnesen. Foto: YS

Unn Kristin 
Johnsen. Foto: 
Marit-Randi 

Granseth/
Storebrand
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PARAT INTERNASJONALT

Polen vil la unge 
unnslippe inntektsskatt
Det går mot at den polske nasjonalforsamlingen vedtar et forslag som lar arbeidere 
under 26 år slippe inntektsskatt. Bakgrunnen for lovforslaget er et ønske om å 
forhindre flukten av unge som søker seg til andre EU-land for å få høyere lønninger.
Fritaket fra inntektsskatt skal gjelde for personer under 26 år som tjener mindre enn 
85 000 polske zloty i året. Beløpet tilsvarer rundt 190 000 norske kroner. Det er 
anslått at rundt to millioner polakker vil bli omfattet av lovendringen. @NTB

250 000 unge har forlatt 
Hellas siden finanskrisen
Som følge av den økonomiske krisen i landet har 
arbeidsledigheten blant unge vært skyhøy. De siste 
åtte årene har rundt 250 000 unge grekere forlatt 
Hellas for å få jobb. Ikke i noe annet EU-land er 
ungdomsledigheten så høy. 
Den generelle arbeidsledigheten i landet er fremde-

les på over 19 prosent, 
mens ledigheten 
blant unge er på 40 

prosent. Unge med 
høy utdannelse er nødt 
til å ta ufaglærte og 
dårlig betalte jobber, 
og én av fire lever i 
fattigdom. @NTB

Nattarbeid øker kreftrisiko
Nattarbeid gir kaos i kroppen og øker risikoen for å få kreft, konkluderer en 
internasjonal ekspertgruppe bestående av 27 forskere fra 16 land. På oppdrag 
fra Verdens helseorganisasjon (WHO) har gruppen gått gjennom tidligere 
forskning om mulige sammenhenger mellom nattarbeid og kreft. 
Det understrekes at sammenhengen mellom nattarbeid og kreft ikke handler 
om mangel på søvn, men om forstyrrelse av døgnrytme og lyspåvirkning om 
natten. 
– Cellene våre blir hovedsakelig gjenoppbygd og reparert om natten. Dersom 
leveren tror det er kveld, og andre organer tror det er dag, blir det kaos i 
kroppen, sier Johnni Hansen, en av seniorforskerne i ekspertgruppen. @NTB

Laveste ledighet i EU på elleve år
Arbeidsledigheten i eurosonen i sommer lå på 7,5 prosent. Det er det laveste nivået 
siden 2008. Landene med lavest arbeidsledighet er Tsjekkia, Tyskland og Nederland, 
ifølge statistikkbyrået Eurostat. Byrået anslår at 15,7 millioner kvinner og menn 
i EU var arbeidsledige ved starten av sommeren. De oppløftende tallene kommer 
imidlertid samtidig som det er bekymring for at blant annet handelskrig og økte 
tollbarrierer vil bremse den økonomiske veksten i Europa. @NTB

24 land på ILOs svarteliste
FNs organisasjon for arbeidslivet (ILO) har oppdatert sin svarteliste over land som 
systematisk krenker arbeidstakernes rettigheter. Årets liste inneholder 24 land. 
Blant andre ser man store land som Brasil, Egypt og India på listen. Landene vil 
måtte stå til rette for ILOs tilsynskomité. Det gis ingen sanksjoner mot landene, 
men håpet er at svartelistestatusen skal oppmuntre til skjerpende tiltak. @NTB
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EU vil sikre vikarer
Et nytt EU-direktiv som begrenser uforutsigbarhet ved deltidsarbeid og midlertidige  
ansettelser, skal blant annet trygge hverdagen for tilkallingsvikarer. Reglene skal bli  
norsk lov, og fagbevegelsen ønsker skjerpingene velkommen.
 
Av: Tellef Øgrim
 

akgrunnen for direktivforslaget 
er det EU kaller en utvikling av 
«ikke-standard» ansettelsesformer, 
det vil si deltidsarbeid og ulike 

former for midlertidige ansettelser, og den 
ustabilitet og uforutsigbarhet dette har ført 
til for enkelte arbeidstakere. 
 
Sikre endringer
Uten å kunne forutse nøyaktig hvordan 
direktivet kommer til å påvirke norsk lov, 

kan man likevel være sikker på at det kom-
mer endringer. Dette går blant annet klart 
frem av den gjennomgangen av direktivet 
som ble gjort av Arbeids- og sosialdeparte-
mentet på forsommeren i år.
 
I gjennomgangen berøres direktivets 
behandling av tilkallingsvikarer, arbeids-
plikt ved varierende arbeidstid og et 
forbud mot å pålegge arbeidstakere eksklu-
sivitetsklausuler. Sistnevnte vil si å forby 

arbeidstakere å jobbe for andre firma, 
selv om de bare jobber deltid eller som 
tilkallings vikar i hovedbedriften.
 
Begrenser prøvetiden
I tillegg skal prøvetiden for arbeidstakere 
i EU begrenses. Regelen som gjelder 
maksimal prøvetid, er allerede innført i 
Norge, men Norge har ikke, slik direktivet 
krever, regler som begrenser prøvetiden 
for midlertidig ansatte. EU vil at lengden 

B

Parat-advokat mener 
EU-direktivet kan 
komme til å styrke 
graden av forutsigbarhet 
i arbeidsforholdet for 
arbeidstakere med 
«skiftende arbeidstid og 
løsere tilknytnings-
former».
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på prøvetiden for midlertidig ansatte skal 
være proporsjonal med forventet «lengde 
på arbeidsforholdet og arbeidets art», som 
regjeringen skriver i sin redegjørelse.
 
Departementet er ikke ferdig med å 
vurdere konsekvensene direktivet vil ha for 
norske arbeidstakere, men skriver likevel 
at det «er positivt at det nå er blitt enighet 
om et direktiv med fokus på trygge og 
forutsigbare arbeidsvilkår. Endrede infor-
masjonsbestemmelser kan bidra til økt 
tydelighet for partene i arbeidsforholdet. 
Departementet anerkjenner også formålet 
bak de nye minstekravene, og flere av 
disse spørsmålene har vært aktuelle også 
i Norge».
 
Detaljerte kontrakter
Knut Arne Sanden, leder ved LOs Brussel-
kontor, kjenner direktivet godt. Han skriver 
til Parat-bladet at LO er fornøyd med 
direktivet, og mener det vil føre til at mid-
lertidige kan kreve en mer detaljert arbeids-

kontrakt. Forøvrig mener han at direktivet 
ikke kommer til å få stor betydning.
 
I en høringsrunde gjennomført i fjor 
uttrykte LO en forventning om at direktivet 
vil styrke forutsigbarheten til deltids ansatte, 
midlertidig ansatte og for ansatte med 
tilkallingskontrakter. Andre arbeidsrett-
jurister vi har vært i kontakt med, mener at 
direktivet kan gjøre det tydeligere når man 
er ansatt og ikke, og hva man konkret har 
krav på i forholdet til arbeidsgiver.
 
Parat-advokat Vetle Rasmussen mener 
direktivforslaget beviser at EUs forslag 
stadig dytter arbeidstakeres rettigheter i 
riktig retning. 
– Direktivforslaget er et nytt eksempel 
på at EU er en svært viktig pådriver for 
å styrke arbeidstakeres rettigheter, og 
viser at EU strammer inn overfor løsere 
tilknytningsformer i arbeidslivet. Formålet 
med arbeidsmarkedspolitikken i EU er å 
finne en balanse innenfor felleskapsområdet 

mellom fleksibilitet og jobbsikkerhet, slik at 
konkurranse over landegrensene ikke skal 
skje på arbeidstakernes bekostning, sier han. 
 
Godt norsk lovverk
Rasmussen mener at vi i Norge ofte mener 
vi allerede har et godt utviklet lovverk, 
men vi erfarer ofte at de reglene som 
innføres i EU, både styrker den rettslige 
posisjonen for arbeidstakerne og setter 
søkelyset på svakheter i egen lovgivning vi 
med fordel bør videreutvikle. 
– På denne måten fremstår EU som en 
positiv kraft for å styrke arbeidstakeres 
rettigheter, sier han.
 
Rasmussen sier at direktivet kan komme til 
å styrke graden av forutsigbarhet i arbeids-
forholdet for arbeidstakere med «skiftende 
arbeidstid og løsere tilknytningsformer». 
– Særlig mener jeg forbudet mot eksklusi-
vitetsklausuler og dekning av opplæring vil 
være viktig for mer marginaliserte arbeids-
takergrupper, understreker han. 

Parat-advokat Vetle Rasmussen 
mener forbudet mot eksklusivitets-
klausuler vil være viktig for mer 
marginaliserte arbeidstakergrupper.  
Foto: Trygve Bergsland. 

 Direktivforslaget er et nytt eksempel på at EU er en svært viktig 
pådriver for å styrke arbeidstakeres rettigheter, og viser at EU strammer 
inn overfor løsere tilknytningsformer i arbeidslivet.

Parat-advokat Vetle Rasmussen
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ARBEIDSVILKÅR

Ikke minst i Sverige var det stor skepsis 
til at EU skulle komme inn med regler 
som kunne overstyre dette regimet. Det 
gjaldt særlig forslaget om innføringen av et 
europeisk arbeidstakerbegrep.
– Det ville vi ikke slippe fra oss til et over-
statlig nivå som EU, sier Claes-Mikael 
Ståhl, som er jurist i svenske LO.

Etter lange forhandlinger i EU ble den 
endelige teksten revidert slik at svensk 
fagbevegelse nå føler at kollektivmodellen 
er sikret, og at den kan forvaltes nasjonalt. 
Også i den norske høringsrunden ble det 
reist lignende innvendinger, ikke minst 
mot arbeidstakerbegrepet, som nå altså er 
tatt ut av direktivteksten.
 
Truer nasjonalt avtalte løsninger?
I Norge uttrykker NHO fortsatt skep-
sis, selv om Margrethe Meder, som er 
avdelings direktør for NHOs advokat-
tjenester, ikke har tatt noe konkret stand-
punkt til den vedtatte direktiv teksten. 

Hun viser likevel til NHOs skepsis til 
etablering av felles europeiske regler om 
stillingsvern og fastlegging av arbeidstid.

«NHO er også bekymret for at lovgivnings-
prosessen i EU ikke i tilstrekkelig grad tar 
hensyn til organiseringen av nasjonale 
arbeidsmarkeder, og at detaljgraden i 
forslaget kan svekke partenes mulighet for 
hensiktsmessige og avtalte løsninger», skrev 
organisasjonen i innspillsrunden før 
 direktivet ble vedtatt.
 
Usikre kommuner
Også Mårten Brandsnes Faret i KS’ juri-
diske avdeling, har registrert at direktivet 
er endret slik at «partene i arbeidslivet 
kan beholde et handlingsrom for hva som 
kan avtales i tariffavtaler», men legger til 
at KS opprettholder skepsis, for eksempel 
til den delen av direktivet som kan 
komme til å berøre kommunenes bruk 
av tilkallingsvikarer ved uforutsett fravær 
hos ansatte. 

Arbeidsminister Anniken 
Hauglies departement støtter EUs 

arbeid for rettferdige 
arbeidsforhold og ønsker derfor et 
nytt direktiv om mer forutsigbare 

arbeidsforhold velkommen. 
Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

 På denne måten fremstår EU som en positiv 
kraft for å styrke arbeidstakeres rettigheter.

Parat-advokat Vetle Rasmussen

Avtaler som binder arbeidstakere til kun 
å jobbe for én arbeidsgiver, såkalte eks-
klusivitetsklausuler, er ikke nytt i Norge. 
Men Rasmussen mener at det blir mer 
av det, ikke minst for tilkallingsvakter og 
deltidsansatte.
– Arbeidstakeren mister da både mulighe-
ten til å fullt ut benytte sin arbeidskraft, 
og kan risikere å bli værende i en tilkal-
lings- eller deltidsansettelse som ikke ble 
det springbrettet til fulltidsstilling de håpet 
på, sier han. 
 
Rasmussen legger til at kravet om dekning 
og avlønning under lovpålagt opplæring vil 
kunne forhindre utviklingen der arbeids-
givere pålegger nyansatte å tilbakebetale 
opplæringskostnader hvor kurs avbrytes, 
ikke bestås eller den ansatte ønsker å 
fratre stillingen innen en nærmere fastsatt 
tidsperiode.
 
Relevant for konkrete saker
Det verserer blant annet for tiden en sak om 
tilkallingsvikarer som viser at det vedtatte 
direktivet tar for seg problemer som er rele-
vante i norsk arbeidsliv i dag. Før siste ver-
sjon av direktivteksten var klar, var det mye 
skepsis til forslaget, ikke minst i Norden, der 
det er utviklet en omfattende og forpliktende 
modell for kollektivavtaler mellom represen-
tanter for arbeidstakere og -givere.



I Norge har vi en stolt og lang tradisjon med aktive fagforeninger som over tid har formet landet vi 
bor vi. Fagforeningene har skap et samfunn og et arbeidsliv basert på tillit, dialog og samhold, og 
har i lang tid jobbet for at alle skal bli lyttet til og ha innflytelse på samfunnsutviklingen. 
 
Av: Idar Gundersen 
 

å landsmøtet i 2018 ble Parats nye 
visjon klappet gjennom etter en 
bred prosess som involverte med-
lemmer, tillitsvalgte og ansatte. 

Visjonen «Vi er Parat – og vi jobber for at 
du skal få en enda bedre arbeidshverdag» 
gir et løfte om at vi som organisasjon skal 
arbeide for å møte morgendagens krav fra 
eksisterende og potensielle medlemmer, 
og gi dem en enda bedre arbeidshverdag. 
Å jobbe for et rettferdig, inkluderende og 
bærekraftig arbeidsliv for alle står høyt på 
vår agenda. Samtidig anerkjenner vi at de 
fleste kanskje ikke har det så aller verst på 
jobb i dag. 
 
Et samfunn i utvikling
I dagens digitale samfunn endrer arbeids-
livet seg stadig hurtigere. Dette setter oss 
som fagforening under et press om å være 
mer dynamiske og agere raskere enn vi 
tidligere har gjort. Teknologien endrer seg 

raskt, og samfunnet følger gradvis etter. 
I Parat er vårt mål å være med på å sikre at 
alle kan følge med og være med på utvik-
lingen i arbeidslivet. 
 
Det finnes likevel meninger om at fagfore-
ninger mangler en kampsak – en sak som 
forener alle, og som samler folk i gatene. 
Unge i dag har funnet sin kampsak i miljø 
og klima. Elever over hele landet brukte 
fagforeningenes sterkeste virkemiddel, 
streik, i sitt rop for å sette klimakrisen på 
dagsordenen. I mars tok over 40 000 nor-
ske skoleelever til gatene for å vekke opp-
merksomhet rundt global oppvarming og 
for å få politikerne til å ta grep. Dette var 
et tydelig signal til dem som styrer  landet 
om at en gradvis endring i samfunnet og 
politikken ikke alltid er nok. 
 
Arbeidslivets maraton
Fagforeningenes viktigste saker ender som 

regel ikke i en nasjonal kriseerklæring. 
Det er et kontinuerlig og stødig løp, en 
maraton, som handler om at vi stadig 
skal jobbe for at alle skal få en enda 
bedre arbeidshverdag. Her teller også de 
lokale og mindre sakene minst like mye 
som de større kampene, der vi sikrer 
at alle arbeidstakere blir hørt, ivaretatt 
og rett ferdig behandlet på deres egen 
arbeidsplass. 
 
Vi i Parat UNG jobber iherdig med å tale 
og finne de unges kampsaker i arbeidslivet. 
Sakene kan være mange, og vi mener 
derfor at det viktigste en fagforening kan 
gjøre, er å bygge opp under det engasje-
mentet som bor i oss alle. Enten det 
handler om ivaretakelse av kompetanse, 
ansattes rettigheter eller kreative goder skal 
alle ideer med. Det er det som sikrer en 
enda bedre arbeidshverdag. 
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Et engasjement som smitter

Leder i Parat UNG, 
Idar Gundersen.  
Foto: Peder Songedal 

PARAT UNG
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ET STYRKET FORSVAR

Norge 
er NATO 
i nord

Det er en politisk målsetting at Norge skal være NATO i nord, men likevel er forsvarssjefen tydelig på 
at det norske forsvaret er både underdimensjonert og underfinansiert. I løpet av høsten legger han 
frem sitt fagmilitære råd, som danner grunnlaget for ny langtidsplan for forsvaret.

Av: Arve Sigmundstad 

et var en åpenhjertig forsvarssjef 
som på et arrangement i regi av 
Norges Forsvarsforening under 
Arendalsuka slo fast at NATOs 

forventninger til Norge og vårt forsvar er 
betydelig større enn hva forsvaret i dag er 
i stand til å levere. 
– Forsvaret er underdimensjonert og 
underfinansiert i forhold til det utford-
ringsbildet vi ser rundt oss, det er fortvi-
lende og betyr at vi ikke er i stand til å 
levere på de politiske målsettingene som er 
lagt for det norske forsvaret, sier forsvars-
sjef admiral Haakon Bruun-Hanssen.

Alvorlig bakteppe
I oktober skal forsvarssjefen legge frem 

sitt fagmilitære råd. Det fagmilitære rådet 
vil danne grunnlaget for arbeidet med 
ny langtidsplan for forsvaret, som igjen 
legges frem for Stortinget våren 2020. 
Som et bakteppe ligger en sikkerhetspo-
litisk situasjon som av forskere omtales 
som mer alvorlig enn den var under 
den kalde krigen. Russland har nylig 
gjennomført en av sine største militære 
øvelser i manns minne, like utenfor kysen 
av Nord-Norge.
 
Forsker ved Forsvarets høgskole, Tormod 
Heier, mener øvelsen er en beskjed fra 
Russlands president.
– Dette er Putin som gir Erna Solberg og 
NATO beskjed om at Russland ikke er 

komfortabel med at USA blir stadig mer 
involvert militært i Norge og våre nær-
områder, mener han. 
Heier mener Norge har gjort seg fullsten-
dig avhengig av USA for å kunne ha et 
troverdig forsvar i nord.
 
Samtidig anslås det i en rapport som nylig 
ble overlevert forsvarssjefen fra hærsjef 
Odin Johannesen, at NATO trolig ikke vil 
komme Norge til unnsetning med mindre 
Norge først har tatt store tap – også av 
personell. «Norge kan regne med militær 
støtte fra større allierte, utenfor NATO-
rammen, så lenge Norge selv er aktivt 
engasjert i konflikten og tar tap (100–500 
norske drepte)», står det i rapporten som 

D

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mener forsvaret er underfinansiert og underdimensjonert i forhold til dagens trusselbilde. Foto: Forsvaret 
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er utarbeidet i forbindelse med «Hæren 
mot 2040»-prosjektet.

Sikter mot to prosent
En fremtid der Norge oppfyller NATOs 
to-prosentmål, og tar ansvar i nordområ-
dene, er målsettingen når forsvarssjefen pre-
senterer sitt fagmilitære råd denne høsten. 

I det fagmilitære rådet vil forsvarssjef 
Haakon Bruun-Hanssen skissere en 
«robust» løsning der det legges opp til at 
forsvarsbudsjettene økes til rundt eller litt 
over to prosent av BNP. Det vil øke presset 
på regjeringen, som så langt bare har 
forpliktet seg til å «bevege seg ytterligere i 
retning» av to prosent. I dag bruker Norge 
rundt 1,7 prosent av BNP på forsvar. 

Leder av Parat forsvar, Johan Hovde, sier 
vi gjennom mediene nesten daglig får høre 
at den sikkerhetspolitiske situasjonen er 
uforutsigbar – og har endret seg radikalt 
siden 2014. 
– Vi har fått økte klartider på materiell 
og personell som en konsekvens av dette. 
Det øves mer, og Forsvaret deltar i en 
rekke nasjonale og internasjonale oppdrag, 
sier han. 

Hovde sier dette sliter på både personell 
og materiell. 
– Tiden er nå inne både å styrke personell-
området innenfor en rekke områder. 
Samtidig må landmakten og sjøforsvaret 
prioriteres, sier han og forventer at dette 
følges opp av forsvarssjefen gjennom det 
fagmilitære rådet.

Vil styrke forsvaret
Forsvarssjefen sier trusselbildet og de 
utfordringene vi står overfor, er blitt mer 
krevende. 
– Det betyr at det som for bare få år siden 
ble sett på som et minimumsforsvar, nå er 
altfor lite. Skal vi opprettholde den poli-
tiske målsettingen om Norge som NATO i 
nord, må forsvaret styrkes, sier han. 

Bruun-Hanssen antyder at når han legger 
frem sitt fagmilitære råd, vil det komme 
forslag om å styrke forsvaret på de aller 
fleste områder. Hæren og landmakten 
må styrkes, kapasiteten til overvåking må 

styrkes, marinen må styrkes – og forsvaret 
trenger flere folk. 
– Jeg kommer til å legge frem et skalerbart 
forslag, hvor den laveste rammen tar 
utgangspunkt i et absolutt minimums-
forsvar. I det andre ytterpunktet vil jeg 
legge frem et forslag som presenterer det 
jeg mener vi trenger for å levere i forhold 
til NATOs forventninger og det trussel-
bildet vi ser. Det vil være et forslag som 
nok strekker seg noe utover to prosent av 
BNP, sier forsvarssjefen.

Bunnplanken
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen 
(H) sier dagens nivå på forsvaret vil være 
bunnplanken, og at det er et premiss at 
pengebruken skal økes fra dette nivået 
uten at forsvarssjefen har fått noe tak for 
hva han kan foreslå. 
– Forsvarssjefen har fått stor frihet til å 
utforme sitt fagmilitære råd. Det har vært 
viktig for oss, rett og slett fordi han er 
den fremste fagmilitære rådgiveren vår. 
Så hva han kommer med, er faktisk opp 
til forsvarssjefen, sier Bakke-Jensen. Han 
legger til at oppdraget hans er å legge 
frem helhetlige militære løsninger til 
ulike ambisjonsnivåer. 

Advarer mot minimumsløsninger 
Velger politikerne det robuste alternativet 
på i overkant av to prosent, vil de ifølge 
Bruun-Hanssen få et forsvar som er i 
stand til å svare på de oppgavene Norge og 
NATO har vært opptatt av å få løst i våre 
nærområder. Det vil også gi Norge kapasi-
tet til å tåle uforutsette hendelser, som da 
fregatten KNM Helge Ingstad gikk tapt. 

Forsvarssjefen legger ikke skjul på at han 
mener dagens kapasitet er for dårlig. 
– Vi har gjort en rekke valg i Forsvaret 
de siste årene som jeg fortsatt mener har 

vært helt riktige, men som har vært et 
minimum. Et minimum av antall fartøyer, 
et minimum av avdelinger i Hæren, et 
minimum på fly. Det viktige fremover vil 
være å øke volumet, sier han.

Hovde i Parat forsvar sier forsvaret har 
vært gjennom en hestekur av effektivise-
ring de eneste året. 
– At vi fortsatt skal effektivisere og fornye 
oss, ligger i kortene så lenge dagens regje-
ring viderefører effektiviseringsreformen 
med uforminsket styrke, men dette påvir-
ker også de ansattes hverdag, sier han. 

Etterlyser bedre balanse
Hovde peker på at det må finnes en bedre 
balanse mellom militære og sivile stillinger, 
slik at forsvaret får utnyttet sin samlede 
kompetanse på en best mulig måte – det 
er den samlede kompetansen som gir 
operativ evne. 
– Vi må sikre forutsigbarhet og jobbtrygg-
het for dem som er i forsvaret i dag, og for 
dem som skal velge forsvaret som arbeids-
giver i fremtiden, sier han. 

Hovde sier forsvaret må forbli en arbeids-
giver som tiltrekker seg mennesker med 
rett kompetanse, og at dette er personell 
som ønsker å bli med værende i forsvaret 
lengst mulig. 
– Skal vi lykkes med den omstillingen som 
ligger foran oss, må vi igjen få på plass 
incentiver som er attraktive og konkur-
ransedyktige, sier han og sier dette er noe 
Parat forsvar vil følge opp videre. 

Forsvarsminister 
Frank Bakke-

Jenssen.  
Foto: Torgeir 

Haugaard

Leder i Parat 
Forsvar,  
Johan Hovde.  
Foto: Trygve 
Bergsland



Parats vekterutvalg vil jobbe for 
utvidet opplæring i konflikt-
håndtering i tiden fremover.  
Fra venstre: Nestleder i Norges 
Politilederlag, Frank Gran, 
forhandler i Parat, Thore 
Halvorsen, tillitsvalgt for Parat 
i NOKAS, Christian Svensen, 
Paratleder Unn Kristin Olsen, 
tillitsvalgt i Securitas, Thomas 
Emil Wettergreen, og tillitsvalgt 
for Parat i Politiet, Kristian 
Lunde. Foto: Trygve Bergsland

Vekterarbeid i Parat

VOLD MOT VEKTERE

Utvalget er enige om at vektere bør få utvidet juridisk 
beskyttelse eller rettsvern. Videre vil utvalget jobbe for utvidet 
opplæring i konflikthåndtering og gjøre det enklere å anmelde 
voldshandlinger som begås mot vektere.

Av: Svein-Thore Gran

et drøftes nå ulike tiltak som kan 
gi vekterne utvidet beskyttelse, 
og hvordan opplæring og kom-
petanse blant dem som utfører 

vakttjenester kan bedres.
– Jeg var veldig spent før det første møtet 
i slutten av august. Det var derfor veldig 
godt å oppdage at vekterne og politiorga-
nisasjonen innenfor Parat er på lag, og at 
vi erkjenner at vi er gjensidig avhengige av 
hverandre i vårt daglige virke, sier Christian 
Svensen, vekter på Color Lines kielferger og 
tillitsvalgt for Parat i NOKAS.

Ulike syn
Det ble før sommeren klart at medlemmer 
av Parat-familien hadde ulikt syn på hvor-

dan vekteres rettsvern og sikkerhet skulle 
bedres, og om såkalt begrenset politi-
myndighet var veien å gå. 
 
Begrenset politimyndighet er ikke helt 
tydelig definert, men det betyr i korthet 
at personer som har politimyndighet, kan 
gjøre mer for å gripe inn i situasjoner og 
mot personer enn det vanlige borgere har 
mulighet til. Å gi politimyndighet til andre 
yrkesgrupper enn politiet er omstridt fordi 
det kan ses som en privatisering av politiet. 
Det kreves også lovendring dersom nye 
yrkesgrupper skal gis politimyndighet.

Svensen forteller at utvalget ønsker å utfor-
dre Parat til å mene noe om temaet. 

– Om dette med begrenset politimyndighet 
er veien å gå vet jeg ikke, men vi ønsker å 
bruke Parat for å sette spørsmål om vekteres 
sikkerhetssituasjon og myndighet høyere på 
den politiske dagsordenen. Vi utfordrer der-
for Parat til å ha en mening, sa Svensen til 
Paratbladet før arbeidsgruppen ble nedsatt.
 
Nå er altså Svensen fornøyd med hvordan 
arbeidet skrider frem, selv om det er 
klart at det ikke blir aktuelt å jobbe for 
å få politisk aksept for at vektere skal få 
begrenset politimyndighet. 
– Det er ikke et tema, og vi kommer ikke 
til å snakke om dette i utvalget, under-
streker han.
 
Hovedpunktene
Svensen og prosjektleder Thore Selstad 
Halvorsen sier utvalget blant annet vil 
konsentrere seg om følgende områder i 
det videre arbeidet fremover:
•  Generell opplæring av vektere, for 

eksempel trening og kompetansebygging 
i håndtering av voldssituasjoner. Det kan 

D
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Utvalget som jobber for å bedre vekternes 
arbeidsdag, vil fremover jobbe mot blant annet å 
gi vektere utvidet juridisk beskyttelse, og lette 
arbeidet med å levere inn og håndtere anmeldelser 
av voldsepisoder. Foto: Gorm K. Gaare
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for eksempel bli aktuelt å involvere res-
surser fra Politihøyskolen i dette arbeidet.

•  Muligheten for å gi vektere utvidet juri-
disk beskyttelse eller rettsvern av vektere, 
og hvordan dette eventuelt kan gjøres.

•  Spesielle kompetansekrav for vektere som 
utfører tyngre vekteroppgaver, og vurdere 
om det er fornuftig å kreve forskjellig 
opplæring for eksempel for vektere som 
skal arbeide på Oslo S, og vektere som 
skal sitte i resepsjonen i et kontorbygg.

•  Lette arbeidet med å levere inn og hånd-
tere anmeldelser. Mange vektere har 
vegret seg mot å levere inn anmeldelser 
av voldsepisoder fordi mye av håndterin-
gen i praksis må gjøres på fritiden.

 
Halvorsen opplyser at det neste møtet 
i arbeidsgruppen blir i begynnelsen av 
oktober, og at siktemålet er å avgi en 
sluttrapport før året er omme. Den blir 
overlevert til Parats generalsekretær Trond 
Reidar Hole. 
 
Det er ikke laget et presist mandat for 
arbeidsgruppen, men den er også et forum 
for å utveksle erfaringer og verdisyn. 
Svensen håper det kan bli aktuelt å fortsette 
med samtaler også etter jul, til tross for at 
arbeidet med rapporten er ferdig da. 
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Kabinansatt Berit Kinneberg er 
den første som går om bord i flyet. 
Foto: Gorm K. Gaare
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ARBEIDSPLASSREPORTASJE

Kabinansatte har ansvar 
for passasjersikkerheten
Berit Kinneberg ble kabinansatt i Widerøe for 25 år siden, og vi 
har fått være med den erfarne medarbeideren på en arbeidsdag. 
Jobben går ut på å sørge for passasjerenes sikkerhet, og det vel så 
mye som å være smilende flyvertinne. 
 
Av: Magne S. Otterdal 
 

a Parat Luftfart møter Berit 
Kinneberg i parkeringshuset på 
Gardermoen, er det halvannen 
time siden hun kjørte hjemmefra 

i Moss. Hun lemper ut kofferten, hvor hun 
sier hun har hele livet sitt, og begynner å gå 
med raske, bestemte steg. Det er fortsatt en 
marsj på 10–15 minutter før hun ankom-
mer kontoret inne på Oslo Lufthavn, etter 
sikkerhetskontroller og låste dører.
– Fra jeg står opp på Larkollen ved Moss 
til jeg er inne på crewrommet, så har det 
gått tre timer, sier Kinneberg.
 
Tett program
Slik starter en vanlig dag på jobb for 
kabinmedarbeideren:
Kl. 07:45 – Står opp i boligen på 
Larkollen. Lager mat, spiser, lager niste og 
pakker kofferten.
Kl. 09:15 – Setter seg i bilen og kjører E6 
til Gardermoen
Kl. 10:45 – Går fra parkeringshuset
Kl. 10:55 – Passerer sikkerhetskontrollen
Kl. 11:00 – Låser seg inn i crewrommet, 
hilser på basesjefen og de andre kollegaene, 
printer ut dagsplanen
Kl. 11:10 – Emergency brief med 
flykaptein og styrmann før avgang
Kl. 11:15 – Forlater crewrommet
Kl. 11:20 – Passerer innsjekk og går ut 
til flyet
Kl. 11:45 – Kabinen er klarert, 
og Kinneberg gir tommelen til 
bakkemannskapet
Kl. 11:46 – Passasjerene ønskes 
velkommen om bord

Det er altså mye som foregår før passasjer-
ene tas imot om bord. 
– Passasjerene ser oss servere kaffe og te 
og smile i døra, og at vi hjelper litt til 
med kofferter. Men vi har jo allerede 
startet dagen i crewrommet tre kvarter før 
avgang. Vi er alltid på plass i flyet 20–25 
minutter før passasjerene, sier Kinneberg. 
 
Det er få fag utenom idrett som er så 
befengt med tidspunkter, tidsfrister og 
timing. Man må være veldig bevisst på 
tidsplanene i yrket som kabinansatt. 

– Hvor mye går du på autopilot?
– Veldig mye. Jeg har gjort dette i snart 
25 år, så alt er riktig plassert i kofferten, alle 
tider er i hodet. Når jeg går fra crewrommet 
til flyet, regner jeg alltid en halvtime, fordi 
jeg går og henter en kaffe eller går via toa-
lettet, eller noe annet. Det ligger bare fast i 
hodet, forteller Kinneberg. 

Når jobben blir en livsstil
Parat Luftfart snakket med Kinneberg 
første gang sist vinter på Sandane lufthavn. 
Da fortalte hun at planen egentlig var å 
jobbe som kabinansatt i ett til to år etter 
at hun tok Widerøes kurs i 1994, med fast 
ansettelse i 1995.
– Men arbeidstid, kollegaer, jobb gjorde 
at jeg har blitt her i 25 år og aldri klart å 
slutte. Jeg tror en blir avhengig, det blir en 
livsstil, sier Kinneberg. 
 
Hun hadde ikke klart å sitte stille på et 
kontor.

– Her kan en gå rundt og bli kjent med 
mange forskjellige mennesker. Det er et 
veldig positivt miljø med sprudlende glade 
folk. Kommer du inn på et crewrom, så er 
det ingen som skuler på deg. I stedet sier 
alle «hei, hvem er du?» forteller Kinneberg.
 
Vi møter henne igjen på Gardermoen 
et drøyt halvår senere, på vei til jobben. 
Og ganske riktig, da hun kommer inn i 
crewrommet, møter hun Widerøes blide 
OSL Base Manager Trond Andersen, som 
med en bamseklem ønsker henne velkom-
men til en ny arbeidsdag.
 
Passasjerhistorier
Kinneberg har mange historier etter alle 
årene på denne arbeidsplassen, historier 
om både passasjerer og sikkerhet. Hun 
forteller oss om da russisk kvinne hadde 
med seg en nakenkatt som hylte i sjokk og 
stivnet av skrekk.
– Folk har med seg dyr om bord, men det 
er strengt forbudt å ta et dyr ut av buret, 
forteller Kinneberg. Men da nakenkatten 
begynte å hyle etter takeoff, tok den russiske 
damen katten ut av buret. Katten hylte 
enda mer, og Kinneberg måtte ta affære.
– Nakenkatten var i sjokk, og den hadde 
klort damen i ansiktet så blodet rant. Damen 
nektet å legge katten inn buret, sier hun. 
 
Nabopassasjeren ble redd og klatret ut av 
vindussetet. Damen fikk bestemt beskjed 
om å holde katten fast i fanget.
– Plutselig ble det helt stille. «It’s dead», 
sier damen. Så da døde katten, den fikk 
selvfølgelig sjokk, sier Kinneberg.
Men dramaet endte ikke med kattedød. 
Katteeieren, som var i sjokktilstand, 
stakk på flytoalettet og forskanset seg der. 
Kinneberg ble stående med den døde 
nakenkatten. Hun måtte til slutt fjerne 
katteliket fra  passasjersetet og legge det 
i katteburet.

D
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For kabinansatt Berit Kinneberg går det tre timer 
fra hun står opp hjemme i Larkollen ved Moss, til 
hun er inne på crewrommet. Foto: Gorm K. Gaare

Møtet på Widerøes basestasjon 45 minutter før avgang er svært viktig. Da gjennomgås alle sider av 
flyturen med hele besetningen til stede. Fra venstre styrmann Tore Krøvel, Kinneberg og flykaptein 
Vibeke Wessel. Foto: Gorm K. Gaare.

De kabinansatte i Widerøe går grundig gjennom 
sjekklisten før de lar passasjerene gå om bord. – Jeg 
sjekker det som skal sjekkes. Går noe galt, er det 
mitt ansvar, sier Kinneberg. Foto: Gorm K. Gaare 

Kinneberg har saumfart kabinen i henhold til sjekklisten og kan gi klarsignal 
for å slippe passasjerene ut til flyet. Foto: Gorm K. Gaare

Widerøe-ansatt Kinneberg står klar til å ønske passasjerene velkommen. 
Foto: Gorm K. Gaare
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En annen episode hun ikke glemmer, var 
den gangen hun måtte vaske flyet på Røros 
da en eldre, egentlig bleietrengende dame 
ikke rakk toalettet med sitt fornødne. 
– Det kunne se ut som damen hadde sølt te 
eller noe slikt i setet, og det hadde rent litt 
nedover midtgangen. Det var noe flytende 
brunt noe, sier Kinneberg. Men det var noe 
ganske annet enn te-søl, skulle det vise seg. 
 
Drømmen om Spania 
Kinneberg har nå vært i jobben i 25 år, 
men hvor lenge har hun tenkt å holde på?
– Jeg storkoser meg i jobben min. Men jeg 
vurderer å gå av når jeg blir 55, og finne 
på noe annet, sier Kinneberg. Hun har 
nemlig tilleggsutdannelse i bakhånd. 
– Jeg har tatt seks og et halvt år på 
universitet og høyskole, der jeg studerte 
merkantil fransk, internasjonal handel og 
bygget på med bedrifts- og forretnings-
utvikling og coachingutdannelse. Enten så 
vil jeg gå inn i noe privat, eller så tar jeg 
pedagogikkutdannelse og blir lærer. Da 
kan jeg bo i Spania, forteller hun. 

Kinneberg har nemlig nettopp kjøpt bolig 
i Spania.
– Etter en hofteoperasjon var det slutt på 
skigåing, så livet med snø er ikke sånn som 
det var. Så i stedet ble det sykkel og hus i 
Spania, sier Kinneberg. Hun har kjøpt hus 
ved siden av den norske skolen i Spania, og 
dermed har tanken om å bli lærer modnet 
som neste karrieresteg fem år frem i tid. 

Alltid på tiden
Når hun forteller om hva som kommer 
til å skje fremover, vitner det om nøye 
planlegging. Det har vært et viktig element 
i luftfartsfaget.
– Planlegging er alt. Planlegging av sikker-
heten og planlegging av tiden. Sjekk-inn-
tid, det å være tidsnok i flyet, det er slikt du 
lærer å bli veldig ydmyk på, sier Kinneberg. 
Hun bedyrer at hun har forsovet seg bare én 
gang i løpet av sin 25-årige karriere.
– Det husker jeg fremdeles, sier hun. Alle 
er presise, og dersom tiden begynner å 
renne ut, så skal man umiddelbart ringe og 
gi beskjed.

Fritid er et tema som stadig er oppe til dis-
kusjon når det gjelder jobbene i luftfarten. 

Kinneberg kan fortelle at det er mye som 
har endret seg når det gjelder fritid siden 
hun først startet i jobben som kabinansatt. 
– Da jeg begynte, var det en helt annen 
jobb enn jeg har i dag. Den gangen jobbet 
vi mye kortere dager, og lørdager var det 
nesten ikke flyvninger. Det var mindre 
press på tid. På stopp var det mer tid til 
å trene, gjøre ting sammen. I dag er det 
sosiale stort sett borte, sier hun. 
 
– Hvordan får du hvile, og hvordan dispone-
rer du fritiden i dag?
– I dag ser jeg alltid på schedule hvor god 
tid jeg har på de stedene jeg skal til, hvor 
god tid jeg har til å sove, og hvor mye tid jeg 
har til å trene. Jeg ser også på værmeldingen, 
så hvis det er fint vær, tar jeg med uteklær 
så jeg kan gå i fjellet. Hvis det er dårlig vær, 
blir det treningssenteret, forteller Kinneberg. 
 
Å kombinere en travel timeplan med 
familieliv har dessverre vist seg å være 
vanskelig.
– Det er ikke lett! Jeg er jo skilt. Jeg tror 
ikke det er lett for mange å ha en partner 
som er borte syv dager i strekk og annen-
hver helg. Det er mye som skjer med barna, 
skolestart og skoleavslutninger, og ofte får 
du ikke med deg mer enn halvparten. Du 
er helt avhengig av at noen tar seg av barna 
når du ikke er hjemme, påpeker Kinneberg. 
 
Tilrettelegging
Kinneberg synes det er vanskelig å svare på 
spørsmålet om flyselskapet bør tilrettelegge 
mer for at ansatte skal få kabalen hjemme 
til å gå opp. 
– Det er vanskelig å si. En har jo tatt denne 
jobben. Du vet at når du er på jobb, så er 
du borte, og er 100 prosent til selskapets 
disposisjon. Man kan ikke planlegge lege-
timer eller frisør. Den uka en er på jobb, er 
en på jobb. I selskapet kan en gå fire dager 
på og fire dager av, eller en kan få redusert 
stilling. Jeg hadde redusert stilling da min 
sønn var yngre, det var helt nødvendig – 
ellers hadde jeg ikke sett ham, forteller hun. 
 
Kinneberg forteller også om tiden som 
tillitsvalgt i Parat. 
– Jeg har vært i Parat siden jeg begynte i 
Widerøe. Vi ble fortalt at det var lurt å 
være fagorganisert, så da gjorde vi det – vi 

var over femti flyvertinner som meldte 
oss inn.

Kinneberg var nummer 58 på listen, og 
hun tror de fleste fortsatt er med. Hun 
tenker med glede tilbake på perioden som 
basetillitsvalgt i Oslo, i «de gode gamle 
dagene på Fornebu». 
– Det var en fin tid, og jeg lærte utrolig 
mye, mimrer hun. 

Viktig prosedyre
Mens vi prater med Kinneberg på 
Widerøes crewrom på Gardermoen, 
 kommer flykaptein Vibeke Wessel og 
styrmann Tore Krøvel inn. Det er tid for 
gjennomgang av sikkerhetsprosedyren. 
– Det er viktig at vi møtes før flightene, og 
at alle er enige om hva vi skal gjøre, at vi 
har en felles plan, og at vi er et crew som 
skal arbeide sammen. Så det er absolutt 
viktig å ta disse minuttene sammen før 
avgang, sier Vibeke Wessel.
 
Om bord sjekker Kinneberg alle detaljer. 
Virker lommelyktene? Hun tar en grundig 
titt i toalettrommet. Etter fem minutter 
og at alt er sett over, går Kinneberg til 
fly døren og gir tommelen opp til bakke-
mannskapet. Passasjerene kan gå om bord.
– Jeg sjekker det som skal sjekkes. Går noe 
galt, er det mitt ansvar, avslutter hun. 

FAKTA
•  Ved forrige utlysning var det 

250 søkere til de 14 ledige 
jobbene som kabinansatt i 
Widerøe. Den strenge utvelgelsen 
innebærer en personlighetstest 
hvor søkerne krysseksamineres 
med 421 spørsmål.

•  De som kommer gjennom nåløyet, 
er personer som kan innordne seg 
prosedyrer. Det er ikke rom for 
å improvisere sikkerhetssjekken. 
Alt må fungere, alltid.

•  Kabinansatte skal sørge for 
sikkerhet om bord, men også for at 
passasjerene føler seg trygge. 

Kilde: blogg.wideroe.no
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Parat på Oslo Pride
YS og Parat stilte mannsterke til Pride-
paraden i Oslo sentrum i juni. Pride-feiringen 
markerer mangfold, likeverd og inkludering 
i samfunnet, som er verdier Parat stadig 
jobber for å fremme i arbeidslivet. 

YS og Parat gikk i sommer i Oslos Pride-
parade, som er en feiring og avslutning av 
Pride-uken i hovedstaden. Oslo Pride er en 
årlig festival som jobber for å synliggjøre 

homofile, lesbiske, bifile og transpersoner, for å bidra til økt 
aksept og respekt for denne delen av befolkningen. 

Nestleder i Parat, Unn Kristin Olsen, mener det er svært viktig at fagforeningene og 
Parat stiller seg bak feiringens budskap, og er med på å markere og feire mangfold.
– Alle er velkomne i arbeidslivet, og vi i Parat må fortsette det gode arbeidet med å 
fremme inkludering, mangfold og likeverd i samfunnet og på arbeidsplasser, sier hun.

Parat-leder er ny 
statssekretær i 
Arbeids departementet
Tidligere Parat-leder Vegard Einan ble i statsråd utnevnt til statssekretær  
for Anniken Hauglie (H) i Arbeids- og sosialdepartementet. 

Einan ble utnevnt til statssekretær i juni og 
startet arbeidet i departementet 5. august.
 – Jeg forlater ledervervet i Parat med 
vemod, men ser frem til å jobbe med mange 
av de samme arbeidsoppgavene som før, 
men på et annet nivå. Arbeidsmarked, 
arbeidsmiljø og velferd er viktige saker for 
norske arbeidstakere og partene i arbeids-
livet, uttalte Einan etter utnevnelsen.

Konstituert Parat-leder, Unn Kristin Olsen, 
gratulerer Einan med utnevnelsen selv om 
hun gjerne skulle ha beholdt ham i en lengre 
tid i Parat.

 – Hovedstyret i Parat har konstituert Anneli 
Nyberg som ny nestleder. Nyberg er en 
erfaren tillitsvalgt med bred nasjonal og 
internasjonal erfaring som Parat vil få stor 
glede av, og som jeg ser frem til å jobbe tett 
sammen med i tiden fremover, sier Olsen.

Parats generalsekretær, Trond Reidar Hole, 
ønsker Einan alt godt i hans nye stilling.
 – Regjeringen har nå fått en ressurs vi 
gjerne skulle beholdt i Parat, men ønsker 
ham lykke til i ny jobb, sier Hole.

Parats hovedstyre i 
London og Brussel
Parats hovedstyre besøkte i 
juni London for et dypdykk i 
konsekvenser for Norge og den 
norske EØS-debatten i kjølvannet 
av Brexit. I tillegg har hovedstyret 
fått en innføring i EU-spørsmål og 
møtt Nato-sjef Jens Stoltenberg 
i Brussel.

Hovedstyret fikk i London besøk av 
parliamentsmedlemmet Ian Murray 
fra det skotske Labour-partiet. 
Murray er kjent som en skarp kriti-
ker av Labour-leder Jeremy Corbyn. 

Murrays hovedbudskap er at de 
gode resultatene gjennom EU og 
EØS er prosessbaserte, og ofte usyn-
lige i den offentlige debatten. Han 
mener nasjonale regjeringer ofte 
legger skylden på EU for deres egne 
vanskeligheter.

Også Becky Wright fra tenketanken 
Unions21 og Andrew Pakes, som har 
base i et britisk fagforbund, anbefaler 
Parats hovedstyre å anlegge en mer 
optimistisk og fremtidsorientert pro-
fil. Det ble redegjort for spennende 
bruk av ny teknologi, samtidig som 
de begge bøyer hodet for den høye 
norske og nordiske organisasjons-
prosenten i arbeidslivet.

Parats hovedstyre fikk også anledning 
til å møte Natos generalsekretær, Jens 
Stoltenberg, som gav en innføring 
i Natos arbeid og hvilke problem-
stillinger som i dag er aktuelle.

Tidligere Parat-
leder Vegard Einan. 

Foto: Trygve 
Bergsland. 

Nato-sjef Jens Stoltenberg. Foto: NATO

Remi Kristoffer Frog og  

Parat-leder Unn Kristin Olsen.  

Foto: Helene Husebø
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Parats regionutvalg (RU)

RU region Nord  
(Finnmark, Troms, Nordland):
Leder: Lars Raymond Holm, Luftfartstilsynet
E-post: Lrh@caa.no
Åse Helen Andersen, Apotek 1 Hammerfest
E-post: aasehelande@hotmail.com
Anne-Katrine Thomassen, Brønnøysundregisterne
E-post: akt@brreg.no
Tor-Fredrik Olsen, Finnmark Fylkeskommune
E-post: tor.fredrik.olsen@ffk.no
Per-Christian Størkersen, Nordland Fylkeskommune
E-post: perst@nfk.no
Terje Grytdal Roland, Nord-Troms Tingrett
E-post: terje.grytdal.roland@domstol.no, Ungrepresentant

RU region Midt  
(Nord- og Sør Trøndelag, Møre og Romsdal):
Leder: Morten Mørch, NTNU Trondheim
E-post: Morten.morch@ntnu.no 
Grete Kambuås, BOOTS APOTEK, Trondheim
E-post: Gretkam@online.no
Ronny Johannessen, NAV IT Forretningspartner, Steinkjer
E-post: Ronny.johannessen@nav.no
Andreas Sylte, NTNU Ålesund
E-post: Asy@ntnu.no
Ina Maria Hansen, Sykehusapoteket i Trondheim
E-post: ina.hansen@live.no
Håvard Indgaard Rotmo, Heia og Skjerve Bygg AS, 
Ungrepresentant
E-post: havard@rotmo.net

RU region Øst  
(Østfold, Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus):
Leder: Hilde Margrete Bjørklund - Cappelen Damm AS
E-post: hilde.bjorklund@cappelendamm.no
Bente Iren Tollefsen Moen - Statens Pensjonskasse
E-post: bente.iren.moen@spk.no

Stein Grindheim - SAS Ground Handling
E-post: stein.grindheim@sas.no
Ronny Kjønsø - Asko Øst
E-post: ronny.kjonso@asko.no
Anja P. Ahlstrøm – NIBIO
E-post: Anja.Ahlstrom@nibio.no
Kathrine Fjell fra SAS Ground Handling, Ungrepresentant 
E-post: Kathrine.fjell@sas.no 

RU region vest  
(Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane):
Leder: Gro Nondal Buvik, Sognekraft AS
E-post: gro.nondal.buvik@sognekraft.no
Odd B. Eide, Sjøfartsdirektoratet
E-post: Odd.Eide@sjofartsdir.no
Hege Solbakken Sæbø, Stavanger Aftenblad AS 
E-post: hege.solbakken.saebo@aftenbladet.no
Tommy Sævareid, Hordaland fylkeskommune
E-post: tommy.saevareid@hfk.no
Erik Andreassen, Gate gourmet i Bergen
E-post: eandreassen@gategourmet.com
Kari Nestaas, Indre Hordaland Jordskifterett, Ungrepresentant 
E-post: kari.nestaas@domstol.no 

RU region Sør  
(Aust- og Vest Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud):
Leder: Ragnhild Negård - NAV
E-post: ragnhild.negard@nav.no
Nina Ødegård – Universitetet i Sørøst-.Norge
E-post: Nina.Odegard@hbv.no
Cecilie Holt, NAV
E-post: cecilie.holt@nav.no 
John-Inge Nerland – Fylkesmannen i Buskerud
E-post: fmbujin@fylkesmannen.no
Anne Britt Skomedal, Vitusapotek Elefanten Kristiansand
E-post: annebritt1962@hotmail.com

Generalstreik i Hongkong
Det er over lang tid arrangert generalstreik flere steder i Hongkong i protester mot det sittende 
Hongkong-styret og mot kinesiske myndigheter. Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, har vært i 
Hongkong og deltatt på en av markeringene. 

Nyberg sier at store deler av befolkningen og flere 
store selskaper støtter opp og er alvorlig bekymret.
 – Jeg har tett kontakt med ITF (International 
Transport Workers’ Federation) og vil møte flere 
fagforeningsrepresentanter, blant annet kabin-
ansatte i Blucrew her i Hongkong, et selskap SAS 
bruker til innleie, sier hun.

Parats nestleder har sett at innbyggerne i 
Hongkong er sjokkert over politiets adferd, og et 
av kravene til demonstrantene er en uavhengig 
gransking av politiet.
 – Politiet brukte tåregass på samlingsplassen 
Admiralty rett etter at vi forlot stedet, sier Nyberg.

Parats nestleder Anneli Nyberg.  
Foto: privat.
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Urettferdig lønnspottfordeling
Jeg jobber i en statlig etat. I de lokale 
lønnsforhandlingene i fjor la arbeidsgiver 
ekstra penger i potten til dem som er på 
akademikeravtalen, men ikke til oss som 
er på YS-avtalen. Er dette greit? Hva gjør 
vi om arbeidsgiver fortsetter å gjøre dette 
hvert år?

Tone

Svar: Arbeidsgivers tilskudd til potten 
bør som hovedregel fordeles forholdsmessig 
mellom avtalene. Dessverre står det ikke 
noe sted at det må fordeles likt. Dersom 
arbeidsgiver skal legge ekstra midler i potten 
kun på én av avtalene, bør det gis en saklig 
grunn for å gjøre dette, for eksempel en særlig 
høy turnover eller lite konkurransedyktig 
lønn for en gruppe.

Dersom dette er et gjentakende problem flere 
år på rad, vil det være grunnlag for å gå til 
brudd i lønnsforhandlingene. I så fall bør 
dere kontakte forhandlingsavdelingen i Parat 
for å diskutere dette nærmere. 

Victoria 

Har du spørsmål til juristene eller til forhandlingsavdelingen, kan du sende spørsmålene til 
trygve.bergsland@parat.com. Vi hjelper deg som medlem med alle typer problemstillinger knyttet 
til arbeidsforhold og tolkning av avtaleverket. Du kan også ta kontakt med oss når det er behov for 
skriftlig og muntlig rådgivning i forbindelse med omorganisering, nedbemanningsprosesser, ferie, 
arbeidstidsordninger, trygdespørsmål og lignende.

SPØRSMÅL OG SVAR

Spørsmål til juridisk og forhandlings avdelingen i Parat

Thomas Lilloe,
Forhandler

Guro Løkken Bærø 
Advokat

Victoria Krefting
Advokatfullmektig

Lene Liknes Hansen
Advokat

Vi som gir svar i denne utgaven av Parat er:

Tonje Krakeli Sneen, 
Forhandler

Anders B. Lindstrøm
Leder juridisks avd.

Advokat
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Ny tillitsvalgt i lønnsforhandlinger
Jeg er ny tillitsvalgt på min arbeidsplass 
i privat sektor. I den forbindelse lurer 
jeg på hva vi bør kreve i de lokale 
lønnsforhandlingene?

Jenny

Svar: For å kunne gi deg et godt svar må vi 
for det første vite om dere er omfattet av en 
tariffavtale, og i så fall hvilken. Videre tren-
ger vi oversikt over medlemmenes lønninger, 
hvordan disse har utviklet seg over tid, og 
bedriftens økonomiske situasjon.

Som utgangspunkt kan dere vise til de sen-
trale forhandlingene i frontfaget der partene 
ble enige om en økonomisk ramme på 3,2 
prosent. I lokale lønnsforhandlinger er det 
også naturlig å se på forventet prisstigning 
som i år er satt til 2,4 prosent. Generelt kan 
vi da si at total lønnsøkning i år må tilsvare 
minst 2,4 prosent dersom medlemmene skal 
opprettholde sin kjøpekraft.

Jeg anbefaler at du kikker nærmere på vår 
guide i lokale lønnsforhandlinger på www.
parat.com, og at du kontakter forhandlings-
avdelingen for videre rådgivning.

Tonje

Endring av arbeidssted
Jeg jobber på et apotek på Gjøvik. 
Arbeidsgiveren min vil nå at jeg endrer 
arbeidssted til et apotek på Hamar. Har 
arbeidsgiver anledning til å flytte arbeids-
plassen min på denne måten?

Anonym
Svar: Hvorvidt arbeidsgiver kan flytte 
arbeidsstedet ditt, avhenger av hva som er 
avtalt i ansettelseskontrakten din. I henhold 
til arbeidsmiljøloven skal kontrakten inne-
holde opplysninger om arbeidssted.

Det kan tas forbehold om flytting, og det kan 
avtales at det ikke er noe fast arbeidssted. Har 
arbeidsgiver tatt et slikt forbehold, kan han 
kreve at du flytter arbeidssted, men det finnes 
regler for hvor langt du eventuelt kan bli flyt-
tet geografisk uten at arbeidsgiver må si opp 
arbeidsforholdet. Har arbeidsgiver ikke tatt 

et forbehold om flytting, kan han ikke flytte 
arbeidsstedet uten å si opp arbeidsforholdet. 

Thomas
 

Sykemelding og oppsigelse
 Jeg har vært sykemeldt i snart ett år, og 
arbeidsgiver har fortalt meg at om jeg ikke 
greier å komme tilbake nå, vil de si meg 
opp. Jeg har vært ansatt i mange år i denne 
bedriften og har ikke lyst til å slutte. Jeg er 
helt fortvilet. Jeg har fortsatt plager, men 
vil tilbake til jobb på deltid. Kan de bare si 
meg opp?

Jacob

Svar: Arbeidsmiljøloven har en regel om at 
ansatte ikke kan sies opp det første året man 
er syk. Er man fortsatt syk etter verneperio-
den, kan man sies opp, men oppsigelsen må 
fortsatt ha saklig grunn for å være gyldig. 
Mange arbeidsgivere misforstår dette og tror 
man automatisk har oppsigelsesgrunn etter 
ett år, men dette er altså ikke riktig.

For å vurdere sakligheten må forhold på 
både din og arbeidsgivers side tar hensyn 
til. Utsikter til bedring er et helt sentralt 
moment som må vurderes, ta gjerne kontakt 
med fastlegen din for en skriftlig prognose. 
At du har vært ansatt så lenge, er også et 
moment i din favør. I tillegg kan du ha krav 
på tilrettelegging i en periode, men etter 
hvert er utgangspunktet at du skal tilbake i 
den jobben og stillingsprosenten du hadde. 

Guro

Innsyn i innboksen
Jeg har en e-postadresse jeg bruker i job-
ben min. Arbeidsgiveren min sier de alltid 
kan sjekke innboksen min når de vil. Jeg 
syns dette virker rart. Hva er riktig?

Anonym

Svar: Det er ikke slik at arbeidsgiveren din 
kan sjekke innboksen din akkurat når de 
vil. Det er egne regler om dette i forskrift om 
arbeidsgivers innsyn i e-postinnboks og annet 
elektronisk lagret materiale.

Din arbeidsgiver kan kun gjøre innsyn i din 
innboks i to tilfeller:

1. Når innsyn er nødvendig for å ivareta 
den daglige driften eller andre interesser 
ved virksomheten. Dette kan for eksempel 
gjelde virksomhetsrelatert korrespondanse 
som arbeidsgiver må følge opp i den ansattes 
fravær, og som ikke kan følges opp på en 
annen måte.

2. Når det er mistanke om grove brudd på 
arbeidstakerens plikter eller mistanke om 
forhold som kan begrunne oppsigelse. Et 
eksempel kan være der arbeidsgiver mistenker 
at den ansatte sender ut e-post med skadelig 
eller illojalt innhold. Arbeidsgiver må i så 
fall ha konkret informasjon. Parat anbefaler 
alltid at arbeidstakere er bevisste på hvordan 
de bruker sin e-post på jobb. 

Lene
 

Nedgang i provisjon
Jeg startet som annonseselger for to år siden, 
da jeg inngikk en arbeidsavtale om fastlønn 
og provisjon. Provisjonen er ikke fastsatt, 
men det henvises til «bedriftens til enhver 
tid gjeldende provisjonsordning». I fjor 
hadde vi gode salgsresultater og dermed 
mye provisjon. Ledelsen har nå informert 
oss om at ordningen vil bli endret, og at vi 
må påregne mindre provisjon. Kan ledelsen 
gjøre dette uten at vi er blitt enige om det? 

Roar

Svar: Hvorvidt ledelsen ensidig kan endre 
provisjonen, baseres på avtalen som er inngått. 
Avtalen du beskriver, innebærer at det langt 
på vei er opp til arbeidsgiver å fastsette hva 
som skal være provisjonen for det kommende 
året. Altså: Det ligger innenfor arbeidsgivers 
styringsrett å fastsette provisjonen.

Dersom dere som ansatte skal få større innfly-
telse på provisjonsnivået, bør dette fastsettes i 
arbeidsavtalen, eller en tariff- eller særavtale. 
Den beste måten å oppnå innflytelse er å eta-
blere en forening og få vilkårene inn i tariff- 
eller særavtale mellom ledelsen og foreningen. 

Anders
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PARAT KRYSSORD

MINI KRYSSORD

TALL PYRAMIDEN
Alle feltene skal fylles med tall. 
Noen tall er fylt inn på forhånd, og 
dette utgjør summen av tallene i 
de to feltene under. Du må sette 
inn begge tallene i de to tilstøtende 
feltene for å finne tallet i feltet over, 
og motsatt, du finner tallet i et felt 
ved å trekke tallet i feltet ved siden 
av fra tallet i feltet over.

Løsning:  ................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Navn:  .....................................................................................................................................................................................................................

Adresse:  ................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Vannrett
   1. Elektronisk  
       apparat
   8. Irregulær
   9. Fisk
10. Uttrykk i  
       geometrien
13. Atomet
14. Ukjent
15. Du og jeg
16. Drift
18. Lytt
19. Stige
21. Farkost
22. Fase

Loddrett
   1. Ubehøvlet
   2. Art.
   3. Glennen
   4. Etterfølger
   5. Frukt
   6. Munning
   7. Nestkom- 
       manderende
11. Slektningen
12. Glo
17. Landsfengsel
18. Harley  
       Davidson
20. Måne til  
       Jupiter

13

37

18

10

41

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nummer. 2 – 2019 er:  
«FORLATTE LÅ DE DER PÅ STRANDEN». Den heldige vinneren er: Eli Rannem, fra Steinkjer.
Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 1. november 2019.

Husk å merke e-posten/konvolutten «Kryssord 3/2019». 
Husk også å skrive på ditt eget navn og adresse.

Premie: Elvang Latitude alpakka-pledd av 50 prosent 
alpakkaull, 40 prosent fåreull og 10 prosent mikrofiber. 
Pleddet er Fair Trade-sertifisert. Målene er 130x200 
centimeter (se foto).

Vi trekker én vinner hver gang. 
Send løsningen til redaksjonen, 
enten som e-post til  
trygve.bergsland@parat.com
eller ordinær post til:
Parat, Postboks 9029, 
Grønland, 0133 Oslo
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PARAT HJERNETRIM

Kryss og tvers

Å Y O U S U H T R O K K B O B
X N A T E G E R P R Æ S R P H
Q L E S N H A Å L Y T Q A Ø O
A A I L T E Z Æ C N R Y N L I
G N W T A R D A N N E T N S T
I U S C E D O I I E U Y K U K
G Å O I K Z M N T B B P O B A
G I X A K I N Å A I I E N E V
J I R W S T T L L U R N S R G
K A Ø E D T S Z L G T F T E N
T H N T S O Æ P K E S D A X E
Æ D K F Y S R X Y Å I Z B F S
E C T K H Q O G I N D G E H S
E X S Y V P H L E H T F L F A
Æ O L D I N G M A I N Z H T B

 1. ANSIKTSPYNT
 2. ASTRONAUT
 3. BASSENGVAKT
 4. BENNY
 5. BRANNKONSTABEL
 6. DISTRIBUERT
 7. DORGE
 8. FRITIDEN

 9. GLÅMDALEN
10. ISENDE
11. KARAT
12. KORTHUS
13. LITE
14. LOSSE
15. MAINZ
16. NITALL

17. OLDING
18. REBUSLØP
19. SÆRPREGET
20. TYPEN

4 3 7 8 2 5
1 7 5 8

4 1 3

3
5 4 6 2 1 7

7 6 8 2

6 4 8
1 7 5

8 1 2 4 6
© Bulls

1 6 9 2
2 1

4 9 5

4 8 7
9 7 1

7 3 5 4

9 7 2 1
4 3 8

8 3 2 6
© Bulls

1 3 6
9

1 5

6
8 5 4 3 6
4 2 1

9 8 4
2 9 3 5

4 2
© Bulls

PARATS TRENINGSSIDE MED HJERNETRIM
Sender du oss løsningen på 
alle oppgavene på denne 
siden, er du med i trekningen 
av en Elvang Latitude 
alpakka-pledd av 50 prosent 
alpakkaull, 40 prosent fåreull 
og 10 prosent mikrofiber. 
Pleddet er Fair Trade-
sertifisert. Målene er 130x200 
centimeter (se foto).

Frist for å sende inn løsningen er 
1. november 2019.
Vi trekker én vinner hver gang. Send løsningen 
til redaksjonen, enten på e-post til 
trygve.bergsland@parat.com, eller ordinær post til: 
Parat, postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo. Husk å 
merke e-posten/konvolutten «Hjernetrim 3/2019».
Vinneren av hjernetrim i 2/2019 er Lisbeth 
Sivertsen, fra Gibostad.

SUDOKU

Lett Middels Vanskelig

KRYSS OG TVERS
Finn alle ordene. Ordene kan stå vannrett, 
loddrett eller diagonalt, og kan ofte stå 
skrevet baklengs.

Bokstavene i ordet under har blandet seg litt. 
Kan du �nne fram til riktig ord ved å plassere 
bokstavene i riktig rekkefølge i de hvite feltene? 
Den grå teksten på siden gir deg noen hint. 
Skjul teksten om du ikke vil ha hjelp. TERMITTUE

NOEN SMÅ HINT
Ordet starter med bokstaven T
Lages av en gruppe insekter
innvendig har den kamre og 
ganger

FYLL INN ORDET:

R E I E T T U T M
SVAR:

ANSIKTSPYNT
ASTRONAUT
BASSENGVAKT
BENNY
BRANNKONSTABEL
DISTRIBUERT
DORGE
FRITIDEN
GLÅMDALEN
ISENDE
KARAT
KORTHUS
LITE

LOSSE
MAINZ
NITALL
OLDING
REBUSLØP
SÆRPREGET
TYPEN
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Ordet kompetanse hører vi daglig rundt oss i ulike settinger, og det defineres av det Store norske 
leksikon som «et individs evne til å utføre en oppgave på riktig måte». Så godt som alle aktører 
innenfor privat og offentlig arbeids- og organisasjonsliv har kompetanse høyt på sin dagsorden. 

arat og YS er intet unntak. Parat har kompetanse som 
sin flaggsak i år, og på høstens regionkonferanser for 
tillitsvalgte er kompetanse hovedtemaet. YS-kongressen 
vedtok enstemmig en resolusjon om kompetanse som slår 

fast at arbeidstakere skal sikres mulighet til kompetanseutvikling 
gjennom et helt arbeidsliv. 
 
Kompetanse er i Norge så viktig at det har fått sitt eget direktorat 
med navnet Kompetanse Norge, underlagt Kunnskapsdepar-
tementet. Hovedoppgaven deres er å bidra til økt deltakelse i 
arbeids- og samfunnslivet. De jobber for at alle skal få muligheten 
til å sikre seg nødvendig kompetanse og læring hele livet. 
 
Vi i Parat ønsker å bidra til at våre medlemmer skal få riktig påfyll 
av kompetanse. Vi mener at ansvaret til å gjøre den enkelte godt 
rustet til å møte fremtidens arbeidsliv ikke kan legges på hver 
og en av oss. For å lykkes må vi ha et felles ansvar. Myndigheter, 
arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjonene må jobbe sammen, 
men den enkelte arbeidstaker må også ta ansvar for egen kompe-
tanseheving og være villig til å tilegne seg ny kompetanse. 
 
YS Arbeidslivsbarometer 2019 viser en økning i at flere får 
verdsatt sin kompetanse hos arbeidsgiver, men at interessen 
for etter- og videreutdanning synker. Overraskende for mange 
viser barometeret at behovet og interessen for etter- og videre-
utdanning øker i sammenheng med økt utdannelsesnivå blant 
arbeidstakerne. 
 
Det ville kanskje vært mer forståelig at de som kom inn i arbeids-
livet med en høyere utdanning i sekken, ikke så det store behovet 
for kompetanseheving, men barometeret viser det stikk motsatte. 
Det er de som allerede har høyere utdanning, som tror det er 
mest sannsynlig at de vil ta etter- eller videreutdanning, sammen-
lignet med dem som har lavere utdanning. 
 
Barometeret viser likevel at arbeidstakerne er innstilt på å øke 
sin kompetanse fremover, spesielt innen digitale ferdigheter og 
fagspesifikk kompetanse. Arbeidstakerne ser muligheter fremfor 
trusler ved digitalisering. Arbeidslivsbarometeret konkluderer 

med at kompetanseutviklingen må kobles til den enkeltes arbeid, 
og at skolebenken neppe er løsningen for de fleste. 
 
Vi i Parat ser på kompetanse som mye mer enn kun utdannelse. 
Vi mener selvfølgelig at utdannelse og jobb er viktige arenaer for 
å øke den enkeltes kompetanse, men at vi også daglig utvikler vår 
kompetanse på ulike arenaer som blant annet fritidsaktiviteter, 
organisasjonsarbeid, styreverv og omsorgsarbeid. Selv om vi alle 
har en form for kompetanseutvikling hver dag, så trenger vi å få 
satt kompetanseheving i arbeidslivet i et system som favner alle, 
men er individuelt tilpasset.
 
«Kompetanse egner seg ikke for langtidslagring, men øker i verdi og 
bidrar til verdiskapning gjennom anvendelse.» 

Linda Lai

LEDER

Kompetanse på dagsordenen

P

Unn Kristin Olsen 
Leder i Parat

Facebook: facebook.com/UnnKristinOlsenParatYS

Unn Kristin Olsen. Foto: Vetle Daler.



Parat har valgt ut et lite utvalg kvalitetsklær. Medlemmer og tillitsvalgte 
kan bestille klærne i parat.shop.idegroup.no og betaler kun vår innkjøpspris. 

Parat betyr at vi alltid står klar, uansett når du trenger hjelp. Et enkelt norsk ord som er 
tydelig i sitt budskap og som har fått Språkrådets pris for nettopp dette. 

Fargen er oransje, som gir varme og som signaliserer glede, bevegelse og nytelse. 
Oransje virker oppløftende og den jager triste tanker på dør. Oransje stimulerer også til 
aktivitet, nysgjerrighet og kreativitet.

Parat med egen kleskolleksjon

Skalljakke for vår og 
sommer. Vind- og 

vannavvisende i dame 
og herrestørrelse 

555 kroner *

Hettegenser i økologisk 
bomull, leveres i dame 

og herrestørrelse 
379 kroner *

T-shirt i økologisk 
bomull, leveres i dame 

og herrestørrelse 
149 kroner *

Kabinkoffert 37 liter 
Lett og solid koffert 

med fire hjul 
1370 kroner *

Liten sekk, 17 liter 
185 kroner *

* Frakt kommer i tillegg.



Er du medlem av et YS-forbund får du tilgang til en av landets aller rimeligste 
boliglånsrenter. Flytt lånet og spar penger du også.  
 
Les mer på gjensidigebank.no

Priseksempel Boliglån inntil 50 % av verdigrunnlag. Nom. rente 2,34 %, eff.rente 2,42 %, 2 mill., o/25 år, totalt: 2 658 610,-. 
Gjelder for medlemmer i Parat som bruker banken aktivt. Prisen er per 21.08.2019 for nye lån og kan bli endret.

Litt høy rente på boliglånet?  

2,34%
Boliglån fra
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