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Helsedirektoratet og NAV kan bistå i rekrutteringsprosesser under Covid-19 

Flere kommuner melder om personellutfordringer i forbindelse med økning av testkapasitet og 
smittesporing ved Covid-19. Rekruttering av nytt personell kan være krevende. 
Helsedirektoratet og NAV ønsker derfor å bistå i dette arbeidet så godt vi kan. 

Helsedirektoratet har opprettet beredskapsregisteret nasjonalthelsepersonell.no, hvor ledig 
helsepersonell har meldt seg. NAV har arbeidplassen.no, hvor det i tillegg til ledig 
helsepersonell også finnes annet personell som kan være aktuelle for oppgaver som ikke må 
utføres av helsepersonell, for eksempel testing, smittesporing eller administrative oppgaver. Vi 
viser her til brev sendt kommunene om bruk av personellressurser ved TISK. Helsedirektoratet 
viser også til sjekkliste for personellplanlegging som ligger tilgjengelig på våre sider, og som kan 
brukes som ledd i kontinuitetsplanlegging, og konkret ved bemanning. Vi viser også til de 
tilgjengelige opplæringsressursene på våre nettsider. Her ligger det også spesifikke ressurser for 
opplæring av ufaglærte, samt kurs i smittesporing. 

I Helsedirektoratet kan vi bistå med: 

 Gi brukertilgang og veiledning i bruk av vårt register over beredskapspersonell,
nasjonalthelsepersonell.no

 Gjøre søk i nasjonalthelsepersonell.no på vegne av kommuner.

 Distribuere informasjon til registrert personell på vegne av kommunene, f. eks.
målrettet distribuering av stillingsannonser mot en bestemt yrkesgruppe eller et
geografisk område.

 Sette i gang kampanjer for å rekruttere studenter eller andre grupper det er behov for,
bl.a. via god kontakt med universitets- og høyskolesektoren.

Mer informasjon om nasjonalthelsepersonell.no finner du på våre nettsider.  
Har du spørsmål eller ønsker du bistand? Ta kontakt på nasjonalthelsepersonell@helsedir.no 
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NAV kan tilby: 

 Kandidatsøk på Arbeidsplassen.no. Her kan kommunene selv søke og finne aktuelle 
kandidater til sine ledige stillinger, både helsepersonell og annen aktuell kompetanse 

 Stillingsutlysninger på Arbeidsplassen.no 

 Rekrutteringsbistand til kommunene. NAV kan finne aktuelle kandidater lokalt, regionalt 
og nasjonalt til faste eller midlertidige jobber. Kommunene kan ta direkte kontakt med 
NAVs markeds- og rekrutteringskontakter. Kontaktinformasjon finnes på 
nav.no/bedrift/rekruttering 

 Veiledning og hjelp til kandidatsøk og stillingsutlysning via NAVs arbeidsgivertelefon 55 
55 33 36 eller via NAVs markeds- og rekrutteringskontakter.  
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https://arbeidsplassen.nav.no/slik-finner-du-interessante-kandidater
https://arbeidsplassen.nav.no/slik-skriver-du-en-treffsikker-stillingsannonse
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/nav-i-ditt-fylke
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/nav-i-ditt-fylke

