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Bakgrunn 

• Oppfølging av St. meld. 29 (2012-2013) Morgendagens 
omsorg hvor målet er å bidra til økt rekruttering av menn til 
helse- og omsorgstjenesten 

• I 2013 ble Helsedirektoratet tildelt midler til å igangsette 
Menn i helse som et nasjonalt prosjekt 

• Satsingen skulle baseres på erfaringer fra Trondheim 
kommunes prosjekt «Menn i helse» 

• KS søkte på tilskuddet og fikk tilskudd til planlegging og 
iverksetting av et nasjonalt «Menn i helse-prosjekt» over 
Statsbudsjettet for 2014 

 



 
Hvorfor gjorde vi dette? 

 

 
 

• Status: Det utdannes 2200 helsefagarbeidere årlig 

• Behov: 4500 nye helsefagarbeidere årlig 

• 2035: Mangel på 57.000 helsefagarbeidere 

• 10% menn i helse- og omsorg  

• Mer mangfold og bredere fagmiljø 

• En arbeidsstokk som gjenspeiler brukergruppa 

• Finnes det et rekrutteringspotensial?  

 

 

 

 

 

 



 
Hvor er vi? 

 
Fylker og kommuner som er i gang:  
Møre og Romsdal:  
Molde, Kristiansund, Fræna, Aukra, Vestnes og  Volda 
 
Vestfold 
Sør-Trøndelag 
Nord-Trøndelag 
Hedmark 
Vest-Agder 
 
Fylker under planlegging / har vist interesse:  
Aust-Agder, Sogn og Fjordane, Østfold 

 

 

 

 



 
Hvordan rekruttere menn  

 

• Samarbeid med NAV 

• Forankring 

• Mediestrategi 

• Profilering 

• Innsøking 

• Intervju og utvelgelse 
 

 

 

 

• Prosjektgruppe 

• Praksissykehjem 

• Helserekruttperiode 

• Sommerjobb 

• AMO-kurs Vg1 og Vg2 

• Fellesfag 

• Lærekontrakt 



 
       
Utdanningsløpet 

 

• 12 uker praksis i sykehjem 

• 20 vakter sommerjobb 

• Vg1 høst 2015 teori/praksis 

• Vg2 vår 2016 teori/praksis 

• 20 vakter sommerjobb 2016 

• Høst 2016 – lærling 1 år 

• Høst 2017 – fagprøve – fagbrev - jobb 

 

 

 

 



 
       
Vurderingskriterier de første 12 uker  

• Engasjement og innsatsvilje 

• Evne til å skaffe seg informasjon / kunnskap til hjelp i 
opplæringen 

• Evne til å ta imot veiledning 

• Oppmøte, punktlighet og orden 

• Loggføring 

• Samarbeidsevne 

• Hva må helserekrutten jobbe videre med frem mot neste 
veiledningsmøte  

 

 

 

 





 
    Vil du vite mer?   

www.mennihelse.no 

 

Facebook: Menn i helse 

 
Kontaktinfo: 

kristin.lervik@kristiansund.kommune.no 
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