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Sykepleiere og helsefagarbeidere skal 

velge kommunen som arbeidsplass 

– og bli!



Kommunen skal 

være en god 

læringsarena



Kommunen skal 

være en attraktiv 

arbeidsplass





Jobbvinner - Satsingsområder

• Samarbeid med 
utdanningsinstitusjoner

– Universitet og høyskoler

– Videregående

• Kvalitet i praktiske studier

• Oppfølging av nytilsatte

• Fagutvikling



Utviklingsverksted

Felles kunnskapsløft

Ambassadører og 
Rekrutteringspatruljer

Yrkeskonkurranser

Hvordan?



Jobbvinner Øst-Finnmark
Oppstart: September 2019

Alle kommuner i Øst-
Finnmark ble invitert.

Deltakerkommuner:

• Båtsfjord

• Sør-Varanger

• Tana 

• Vadsø



Hovedmålet for piloten: Styrke rekruttering til deltakerkommunenes 
helse- og omsorgstjenester gjennom samarbeid på tvers av 

kommunene.

RESULTATMÅL

1. Alle kommunene i piloten har etablert et formelt 
samarbeid med utdanningsinstitusjonene om 
utdanning og fagutvikling.

2. Det er utviklet forslag til fagskoleutdanning som styrker 
helsefagarbeideres kompetanse.

3. Alle studenter og lærlinger har veiledere med godkjent 
veilederutdanning.

4. Kommunene har organisert kompetansenettverk slik at 
spesialkompetanse blir utnyttet på tvers av 
kommunegrenser.

5. Kommunene har lagd en oversikt over tilgjengelige 
lokale forelesere til sykepleiestudiet ved UiT Campus 
Kirkenes.

6. Det er etablert en handlingsplan for bruk av 
rekrutteringspatruljen.

Dette bildet av Ukjent forfatter er 
lisensiert under CC BY-NC

http://pngimg.com/download/15282
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Jobbvinner Øst-Finnmark
Hva har vi oppnådd?

Samarbeid med utdanningsinstitusjoner
• Nærmere samarbeid med UiT

• Flere kommuner får studenter i praksis

Kvalitet i praktiske studier
• Større fokus på at investering i studenter, lærlinger 

og elever lønner seg

Oppfølging av nytilsatte
• Sør-Varanger vil satse på mentorordningen utviklet 

av Jobbvinner Trondheim

Fagutvikling
• Fagskoleutdanning for helsefagarbeidere

• Sør-Varanger er med på UiT sin søknad om DIKU-
midler

Til tross for..

• Skifte av 
prosjektleder

• Sykdom

• Korona



Status for kommunene

Båtsfjord:
- Kartlegging

Sør-Varanger: 
- Rekruttering

Tana:
- Behovskartlegging

Vadsø:
- Praksis



Rekrutteringspatrulje, opprinnelig

• To ambassadører fra hver kommune

• Oppsøkende virksomhet til 
ungdomsskole, videregående og 
høyskole/universitet lokalt og regionalt

• Opplæring basert 
på Jobbvinners' ambassadørseminar

• Personlig kontakt med elever og studenter, i 
samme fysiske rom



Rekrutteringspatrulje, ny funksjon

Annonse + 
screeningskjema

Kontaktes av 
ambassadør

Følges opp 
av personalavdeling

Fast ansettelse m/mentorordning!



Samarbeid på tvers av kommunene

Utvikling Opplæring

Oppfølging

Koordinator



Kommer til en 

kommune nær deg!



Kommuner som er med

•Tromsø

•Balsfjord

•Kåfjord

•Skjervøy

•Kvænangen

•Harstad?

•Salangen

•Lavangen

•Båtsfjord?

•Vardø

•Sør-Varanger

•Alta

•Hammerfest

•Loppa

•Kautokeino

•Senja

•Porsanger

•Nordreisa?



Kom til kommunen

Lik oss på facebook

Les mer om oss på nettsiden vår:

https://jobbvinner.no/

https://jobbvinner.no/

