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Helsedirektoratet kan bidra med rekruttering av helsepersonell
Hva
❑ Helsepersonell som har ledig kapasitet, har siden mars 2020
registrert seg i registeret

Reservepersonell
Nasjonalthelsespersonell.no

❑ Det er nå ca 10.000 registrerte. 50% av dem er tilgjengelig
på kort varsel, og 50% har gyldig autorisasjon eller lisens.
❑ Registeret består av alle helsepersonellkategorier med
varierende yrkeserfaring, tilgjengelighet, stillingspreferanser
og reisemuligheter.

Hvordan

❑ Kommuner kan få tilgang og søke opp
kontaktdetaljer til helsepersonellet som
er relevante for oppdrag

❑ Alternativt kan Hdir sende
stillingsutlysninger til relevant
helsepersonell som kan kontakte/søke
på oppdrag hos kommunen

De som har registrert at de kan reise til oppdrag, har blitt kontaktet for
kvalitetssikring av bemanningsselskapet Randstad Care
på oppdrag fra Helse Vest

Innsatspersonell
nasjonalt innsatspersonell

❑ Innsatspersonellet består av anslagsvis 80 personer som kan
reise til oppdrag på kort varsel [fra 48 timer]
❑ Personellet er intervjuet og kvalitetssikret med CV, referanser
og har gjennomført teoretisk opplæring i testing,
smittesporing og bruk av smittevernutstyr

❑ Anmodning om bistand sendes
Randstad Care
❑ Alternativt kan Hdir bistå utfylling av
anmodningen

Reservepersonell

Tilgjengelig på kort varsel

nasjonalthelsepersonell
Tilgjengelighet
Totalt
registrert

Etter avtale med
arbeidsgiver

På kort
varsel

Forbedringer og forenklinger siste halvår
Reservepersonell
nasjonalthelsepersonell

Kompetanseprofil for registrerte oppdatert med blant annet:
→ Ønsket stillingstype (heltid, deltid, ekstravakter)

158 kommuner har
tilgang til å søke i
registeret.

→ Registrering av TISK-kompetanse og fullførte kurs
«Nasjonal smittesporingsopplæring» +
«Nasjonalt opplæring i koronavaksinering» denne uken
Forenklinger i søkefunksjonalitet for kommuner

→ Adskilt profiler som ikke har registrert en «relevant»
helsefagutdanning («Ufaglært med erfaring fra helsetj.»)
→ Forenklet filter og eksport til excel av kontaktlister

Brukertilgang til register for reservepersonell
(nasjonalthelsepersonell.no)
…eller
Hdir kan videreformidle de stillingsutlysninger/beskrivelser som
kommunen har utarbeidet til aktuelle kompetanseprofiler i registeret.

Kvalitetssikring av kandidater

Innsatspersonell
nasjonalt innsatspersonell

Reservepersonell

Utvalg fra
reservepersonell (῀750)
nasjonalthelsepersonell

Kvalitetssikret helsepersonell
fra reservepersonellregisteret
som:

Randstad Care på
oppdrag fra Helse Vest

Intervju, sjekk av CV,
sjekk av referanser,
TISK opplæring

῀85 kvalitetssikret
klar for innsats

→ Er tilgjengelig på kort varsel

→ Er villige til å reise

Anmodning og rekruttering

→ Har autorisasjon/lisens
→ Har gjennomgått teoretisk
opplæring i testing,
smittesporing, smittevern

Kommune

Sender anmodning om
bistand

Randstad Care på
oppdrag fra Helse Vest

Presenterer aktuelle
kandidater

Velger kandidater og
rekrutterer

Hvordan sende anmodning

Helsedirektoratet
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Helsedirektoratet.no
Hvordan vi kan hjelpe?
Hva vi kan hjelpe til med?

Hvem kan
vaksinere?

❑ Virksomhetsleder har ansvaret for at vaksinatør har
nødvendig kompetanse.
❑ Helsepersonell med utdanning der administrasjon av
legemidler inngår, kan vaksinere (leger, helsesykepleiere,
sykepleiere og vernepleiere)
❑ Dersom andre skal sette vaksine må de gis særskilt
opplæring teoretisk og praktisk
❑ Helsepersonelloven § 5 om bruk av medhjelpere kan
benyttes forutsatt at forsvarligheten ivaretas.
❑ Medisinstudenter eller sykepleierstudenter med selvstendig
lisens kan vaksinere dersom de har fått tilstrekkelig
opplæring.
❑ Se: Lover og regler ved vaksinasjon - FHI

helsedirektoratet.no

