Mobilisering av
helsefagstudenter for
bistand til vaksinering
21.12.2021

Helsedirektoratet

Mobilisering av helsefagstudenter
▪ Alle over 45 år skal kunne få oppfriskningsvaksine
innen 16. januar 2022

Bakgrunn

▪ Kommunene må vaksinere flere på kort tid og kan få behov for flere
personellressurser
▪ Sisteårsstudenter tildeles lisens og rekrutteres for å bistå

▪ Etablert en ordning som er enkel å administrere for kommunen

Hvordan

▪ Hdir har inngått avtale med Manpower, som skal ivareta rekruttering
▪ Manpower fakturerer Hdir for kommunens kostnader
(timelister, reise og opphold)

Hdir eier
ordningen

Statsforvalter
formidler

Manpower
utøver

Formidling av
studenter

Manpower er ansvarlig for å
•Inngå avtale for et bestemt tidsrom der studenten skal utføre arbeidsoppgaver
for den aktuelle kommunen
•Utbetaling av lønn, beregning av feriepenger, arbeidsgiveravgift, eventuelle
pensjonskostnader, reise- og oppholds- og diettkostnader etter statens regulativ.
•Sørge for bestilling av reise og overnattingssted og besørge kostnadene for
dette
•Sørge for at studenten som inngår avtale, og blir formidlet til oppdrag for en
kommune, har all nødvendig informasjon og får tilrettelagt for å være på rett
sted til rett tid, klar til å oppta arbeidet.
•Sikre at den som blir formidlet, har tilstrekkelig kontaktinformasjon for oppmøte
på arbeidsstedet

•Kontroll av midlertidig lisens i henhold til covid-19-forskriften §20 opp mot

Kvalitetssikring
av studenter

Helsepersonellregisteret (HPR)

Studentene har registrert
seg hos Manpower
gjennom dette
registreringsskjema:
https://survey.manpower.n
o/web/

helseforetak.

Ytterligere opplysninger
vil hentes inn etter at
kandidatene er registrert.

•Studenter som er tildelt midlertidig lisens ifm denne ordningen, kan kun

•Ikke formidle studenter som allerede har et arbeidsforhold i kommune eller
•Hvor studenten kan formidles geografisk samt lengden på oppholdet
•Avklare om studenter kan forplikte seg til å jobbe dag, kveld, helg og
eventuelt stiller seg til disposisjon for å jobbe pålagt overtid innenfor AML
rammer
benyttes til arbeid ifm vaksinering, og kun i den angitte perioden.

Hva omfattes av ordningen
Helsefagstudenter
omfattet
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Sykepleier
Ambulansearbeider
Vernepleier
Radiograf
Bioingeniør
Reseptarfarmasøyt
Tannlege

❑ Provisorfarmasøyt
❑ Lege

Hvordan kan personell med
studentlisens benyttes
❑ Lisensen gir studenten kun rett til å utføre yrkesaktivitet
under faglig veiledning og tilsyn av overordnet
autorisert personell
❑ Lisensen gir ikke adgang til å utøve yrket av
selvstendig karakter
❑ Lisensen gir studenten kun rett til å kalle seg student i
det aktuelle yrket
❑ Lisensen er tidsbegrenset

Hvordan benytte ordningen?

Skaffe
personell

Utbetaling av
lønn til
personell

Kommune melder
personellbehov for
helsefagstudenter til
Statsforvalter

Statsforvalter
sender anmodning
til Manpower

Manpower ansetter
og formidler
helsefagstudenter
til kommunen

Kommunen
godkjenner timelister

Manpower
utbetaler lønn og
utgifter til
helsefagstudenten

Manpower
fakturerer
Helsedirektoratet
for kostnadene

Hvordan skal
Statsforvalter
henvende seg til
Manpower for bistand:

Anmodningsskjema:
Henvendelse om bistand til vaksinering ifb. covid-19 i perioden frem til
16.01.2022
(Når bestillingen er bekreftet og oppdragsbekreftelse er mottatt, er avtalen forpliktende i gitt
arbeidsperiode)
Anmodningsskjema sendes til: firmapost@manpower.no

Fylles ut av statsforvalter

Anmodningsskjema sendes til:
firmapost@manpower.no
Dersom det er ønskelig med
tilgang til digital
bestillingsportal hos
Manpower, sendes e-post og
telefonnummer til den eller de
som skal ha tilgang. Det kan
legges til flere brukere
underveis ved behov. Om
ønskelig kan Manpower avtale
en enkel gjennomgang av
løsningen.
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Kommunens kontaktinformasjon
Manpower vil ta kontakt med oppgitt kontaktperson.
Kommune
Kontaktperson
Telefon
E-post
Arbeidsoppgaver
Hvilken tidsperiode?

Antall og varighet (dager, uker)

(denne ordningen gjelder kun
bistand til vaksinering ifb. covid19)
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Detaljer om oppmøte/ arbeidstid
Feks: Skift, helg, turnus etc.
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Annen informasjon:
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Sted, dato:

Godkjent av ansvarlig leder:

Ansvarlig leders navn og stilling:
.........................................................................
Signatur

Tilgjengelighet hos Manpower
Manpower har en bemannet telefontjeneste kl 07.00 – 18.00 på hverdager for å behandle anmodninger
fra Statsforvaltere om personell. For særlige tilfeller kan Manpower også håndtere hastebehov i helgene.
Epost: firmapost@manpower.no
Telefon: 400 01 878

Kontaktinfo til Helsedirektoratet
Nasjonalthelsepersonell@helsedir.no
Telefon 404 07 998 (man-fre 08-16).

For mer informasjon se også her på våre nettsider, samt i koronaveilederen kap. 12.

helsedirektoratet.no

