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From: Trygve J. Willersrud [mailto:trygve@shpnorge.no] 
Sent: Monday, September 30, 2013 3:04 PM
To: RHF-Postmottak
Subject: Avtale om rekruttering til faste stillinger - ønske om møte
Importance: High
 

Attn.:
Daglig ledelse i Helse Nord RHF
Styreleder
Nestleder
 
Undertegnede er daglig leder i Scandinavian Health Programs AS (SHP) - et selskap
bestående av helsepersonell (leger, sykepleiere og tannlege) med hovedkontor i
Kunnskapsbyens Hus på Kjeller. Vi driver rekruttering av helsepersonell fra land med
stor arbeidsledighet innenfor yrkesgruppen (etisk rekruttering), og er i dag store
innenfor denne nisjen. Vår forretningsidé er å rekrutterer til de nordiske landene, og vi
henter derfor ikke personell i Sverige og Danmark for å dekke ubesatte stillinger i Norge.
Det definerer ikke SHP som etisk rekruttering.
 

Vårt selskap og vårt team kan pr i dag skaffe nok fagkompetanse til de fleste norske
sykehus med sine ulike udekkede behov. Vi vet at mange har utfordringer knyttet til å
dekke alle ledige stillinger blant annet hva angår intensivsykepleiere,
operasjonssykepleiere og enkelte legespesialister, og her både kan og ønsker vi å bidra.
Fra vår database med mer enn 11 000 sykepleiere/spesialsykepleiere (134
intensivsykepleiere), legespesialister, helsefagarbeidere (som alle er erfarne
sykepleiere i sitt hjemland, men autoriserte som helsefagarbeidere i Norge), tannleger,
fysioterapeuter, farmasøyter og annet helsepersonell, kan vi dekke de fleste behov. Vi
har dessuten et avansert dataverktøy som gjør rekrutteringen både rask, trygg og enkel.
 
Gjennom våre nettverk blant annet i Spania, Hellas og Italia samt flere land utenfor
EU/EØS, har vi svært god tilgang på alle typer medisinsk spesialkompetanse, og vår egen
språkskole (Scandinavian Language Training Institute AS - SLTI) har utviklet et
undervisnings- og kvalitetssikringsopplegg, som vi både er stolte av og gjerne vil
presentere. Vi har pr i dag ca 200 kandidater i språkopplæring, og starter nye språkkurs
hver måned. Alle våre språklærere er universitetsutdannet og erfarne. SLTI har i
øyeblikket søknad inne for å bli offentlig godkjent skole for fjernundervisning.
 
Vi kan levere sykepleiere, spesialsykepleiere og legespesialister som vil snakke norsk

Styremøte Helse Nord RHF  
30. oktober 2013 - sakspapirer

side 89

mailto:/O=HELSE-NORD/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=RHF-POSTMOTTAK
mailto:karin.paulke@helse-nord.no
mailto:Lars.Vorland@helse-nord.no
mailto:Knut.Langeland@helse-nord.no




Scandinavian Health Programs AS
Drevet av helsepersonell – for helsepersonell


Vi bemanner norske sykehus


Scandinavian Health Programs AS
Drevet av helsepersonell – for helsepersonell







Scandinavian Health Programs AS rekrutterer og plasserer 
leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og annet helsepersonell 
for å imøtekomme det udekkede behovet i Norden.


SHP AS eies og drives av helsepersonell med samfunns
engasjement og en genuin interesse for å bidra til et 
 forbedret helsetilbud. Vår kliniske tilnærming og våre krav til 
kvalitet gjør det mulig for oss å finne gode kandidater til alle 
våre sykehus/kunder.


Selskapet tilbyr følgende personell:


• Leger


• Legespesialister innen alle fagområder


• Sykepleiere


• Spesialsykepleiere


• Helsefagarbeidere


• Annet medisinsk personell


Rekrutteringsprosessen


SHP har et omfattende og veletablert nettverki i hele syd
europa. Med kontorer i og rekruttering fra flere EUland, og i 
noen grad også utenfor EU, gir det oss muligheter til å finne
velkvalifisert personell innenfor alle yrkesgrupper og spesial
i   teter.


Våre kandidater går igjennom flere personlige intervjuer for 
å sikre kvalifikasjoner, medisinske ferdigheter, motivasjon, 
språkferdigheter og tilpasningsdyktighet. Kvalifisert personell 
vurderer hver enkeltes generelle legeutdannelse og spesial
utdannelse – samt hvor i helsevesenet vedkommende er best 
skikket.


Leger, sykepleiere og annet helsepersonell til norske sykehus
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Ny teknologi
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Via våre hjemmesider kan du:


•  Opprette egen konto som gir deg tilgang til alle 
 våre kandidater


• Utlyse stillinger


• Gjennom iProfile har man muligheter til mange 
 søkekriterier og kan derfor raskt og effektivt finne 


 aktuelle kandidater


• Intervjue kandidater


• Kontakte referanser og tidligere arbeidsgivere


All kommunikasjon går via våre linjer og er kostnadsfri for 
bruker.


iProfile


På våre hjemmesider har alle kandidater en egen profil. 
 Denne profilen viser generell informasjon om kandidaten, 
samt detaljert historikk over utdannelse, arbeidserfaring, 
 publikasjoner mm. Via iProfile kan du, som potensiell arbeids
giver, foreta en forhåndscreening av kandidatene. Dette 
 sparer  arbeidsgiver for både tid og ressurser når stillinger skal
besettes. Via iProfile kan du med et tastetrykk ringe kandi
daten og kandidatens referanser.


Scandinavian Language Training Institute AS (SLTI)


SHP samarbeider med Scandinavian Language Training 
Institute AS (SLTI), og har utviklet et eget webbasert opp
læringsprogram for våre kandidater for å sikre kvaliteten på 
språkopplæringen og kulturell forståelse for derved å forbe
dre kommunikasjon og samspillet mellom våre utenlandske 
 leger/sykepleiere og pasientene. 


l løpet av fire måneder går kandidatene igjennom et intensivt 
og krevende språkkurs, og ved fullført opplæring oppfyller 
kandidatene språkkravene som er nedfelt  i norsk/nordisk 
lovgivning. Som et resultat av denne nyvinningen, er våre 
kandidater tilgjengelige for arbeid i den nordiske helsesekto
ren i løpet av en kort periode. Denne opplæringen vil gi pasi
entene og arbeidsgiverne økt sikkerhet for at det ikke oppstår 
kommunikasjonsproblemer.


SLTI tilbyr kandidatene norskopplæring på alle nivåer, samt 
kurs i medisinsk språkterminologi.
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Scandinavian Language Training Institute’s 
 språk opplæringsteknologi har følgende fordeler:


• En rask og grundig opplæring der elevene vil nå nivå Bl 
i løpet av fire måneder: Noen av kandidatene vil i tillegg 
trenge opplæring til nivå B2 og kurs i medisinsk språk
terminologi.


• Online undervisning som studentene kan delta i hjemme
fra. All undervisning er tilgjengelig for studentene 24/7.


• Online arbeidsbok hvor eleven kan trene på ordforråd, 
 staving, grammatikk og uttale. Elevene blir kontinuerlig 
 observert av læreren.


• Våre lærere er velkvalifiserte og erfarne og bruker ulike 
 undervisningsmetoder i opplæringen.


• Vår språkopplæring er et rimelig alternativ sammenlignet 
med annen språkopplæring, ved siden av at den er lett til
gjengelig for studentene.


• Kurset er betydelig effektivisert og intensivert og således 
 krevende for studentene.


Studentene kan:


• Delta i undervisningen hjemme eller i klasserom om de 
måtte ønske det.


• Alle tester og eksamener er online.


• Om ønskelig kan man få entilen undervisning med 
 instruktøren.


• Lære seg språk ved hjelp av ulike hjelpemidler: tradisjonelle 
lærebøker, ordbøker, samspill med andre studenter, og 
 tradisjonell klasseromsundervisning.


Fullt opplæringprogram er
600 timer undervisning fordelt på:


• 85 timer online klasseromsundervisning


• 340 timers arbeid i online arbeidsbok


• 85 timer gruppesamtaler


• 90 timers hjemmearbeid med gramatikk og ordforåd


Scandinavian Language Training Institute AS (SLTI)
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Scandinavian Language Training Institute AS
tilbyr følgende kurs:


• Medisinsk terminologi for leger som ønsker arbeid i Norden.


• Norskopplæring på nivå A1, A2, B1, B2 og introduksjon i 
norsk medisinsk språkterminologi.


• Svenskopplæring på nivå A1, A2, B1 og B2 – og kurs i 
 medisinsk språkterminologi, er under utvikling.


• Finskopplæring nivå A1, A2, B1 og B2 – og kurs i 
 medisinsk språkterminologi, er under utvikling.


• Danskopplæring på nivå A1, A2, B1 og B2 – og kurs i 
 medisinsk språkterminologi, er under utvikling.


Kursene tilbys på følgende språk:


• Engelsk til norsk, svensk, dansk og finsk


• Spansk til norsk og svensk


• Tysk til norsk


• Gresk til norsk og svensk


• Serbisk/Bosnisk/Kroatisk til norsk, svensk og dansk


• Italiensk til norsk


• Andre språk vil bli tilgjengelig på forespørsel


Elevene kan om ønskelig delta i undervisningen fra klasserom 
hvor Iæreren også vil være online. Dette tilbudet er
tilgjengelig i følgende land i Europa:


Norge, Serbia, Bosnia Hercegovina, Spania og Hellas


iProfile


Via IProfiIe får våre kunder raskt et innblikk i hver kandidats 
personlige profil. IprofiIe gir grundig og rask informasjon om
kandidaters utdannelse, erfaring etc. Arbeidsgivere kan dess
uten ved et tastetrykk komme i kontakt med kandidatene
og kandidatenes referanser via:


• Videosamtale


• Telefonsamtale


• Chat


• Email


All kommunikasjon går via selskapets linjer og betales av sel
skapet. Dette er en avansert firedelt øyeblikkelig og optimal
kommunikasjonsløsning.


Språkopplæring anvendelig for
alle yrkesgrupper
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l Norden er det stor mangel på kvalifiserte leger, sykepleiere 
og annet helsepersonell. SHP ønsker å avhjelpe denne
mangelen gjennom å rekruttere velkvalifisert personell fra 
 andre Iand, i og utenfor EU, til faste stillinger i de nordiske
landene. Vi finner personellmangelen både på sykehus og 
innenfor den kommunale helsetjenesten. Vårt mål er å bidra
til at alle som bor i de nordiske landene skal kunne motta god 
og nødvendig helsehjelp når behovet oppstår  uten
forsinkelse eller kvalitetsforringelse. Det er fundamentalt i en 
velferdsstat at liv og helse sikres på en betryggende
måte og at folk opplever trygghet i hverdagen.


Våre kandidater gjennomgår en streng utvelgelsesprosess og 
må blant annet bestå vårt pålagte språkkurs før de er klare til 
å jobbe innenfor helsevesenet i Norden. Språkkravet er lov
pålagt i alle de nordiske landene, og opplæringen bidrar til å 
sikre kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter, 
kommunikasjonen mellom kollegaer, annet helsepersonell og 
pårørende. Språkopplæringen vil også bidra til at våre kandi
dater enklere og raskere blir integrert i sine nye omgivelser.


Etiske retningslinjer
1. SHP følger alle lover, regler og retningslinjer i henhold til 
EUs krav til omplassering av arbeidskraft.


2. SHP vil alltid følge avtaler og retningslinjer avtalt med fag
foreninger.


Om Scandinavian Health Programs


3. Kandidater rekruttert av SHP er sikret lik lønn som andre 
arbeidstakere i tilsvarende yrker i samme land, jf. bemannings
direktiver.


4. Scandinavian Health Programs vil ikke medvirke til sosial 
dumping.


5. SHP vil bare arbeide med å plassere kandidater som er seri
øst interessert i å lære språket i det landet de har planer om å
flytte til.


6. SHP plasserer ikke kandidater på arbeidsplasser der ansatte 
blir mobbet, ikke får betalt i henhold til loven eller på annen
måte blir behandlet dårlig.


7. SHP rekrutterer ikke fra land der det er en mangel på helse
personell.


8. SHP tar ikke betalt eller annet vederlag av arbeidssøkere for 
tilbud om ansettelse. Denne tjenesten er gratis i de Nordiske
landene ifølge loven.


9. SHP rekrutterer og plasserer ikke personell som har en 
 kriminell fortid.


10. SHP rekrutterer og plasserer ikke personer med mindre de 
er villige til å ta nødvendige helsefaglige kurs samt eventuelle 
pålagte kurs i helse og sosiallovgivning i det aktuelle vertslandet
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Selskapets eiere


Christian Mevatne, JD
Mevatne er utdannet jurist fra Univer
sitetet i Oslo, og han har en MBA fra 
Geneve, Sveits. Mevatne har 23 års 
erfaring som praktiserende advokat, 
hvorav 6 år er innenfor business og 
finans. Han er styreformann og partner 
i SHP AS. Mevatne er også partner i et 
av de største advokatfirmaene i Norge: 
Advokatfirmaet Kvale & Co.


Dr. Harry Martin Svabø, MD
Svabø er lege og spesialist i gene
rell kirurgi. Han er en meget erfaren 
 organisasjonsleder og har vært gene
ralsekretær i Den norske lægeforening 
i over 20 år. Han har dessuten ledet 
Etisk komite i World Medical Asso
ciation hvor han også har sittet i styret. 
Svabø har også ledet Akademikernes 
Fellesorganisasjon.


Dr. Jacob Bergsland, MD, Ph.D., FACS
Bergsland er professor dr. med. og spe
sialist i hjertekirurgi med utdannelse 
fra USA hvor han praktiserte fram til 
2002. Han er en internasjonalt aner
kjent forsker på sitt felt og arbeider i 
dag ved Rikshospitalet i Oslo og BH 
Heart Center i Tuzla. Han er deleier i 
dette sykehuset. Bergsland har jobbet 
over I5 år i BosniaHercegovina.


Semsa Smajic Bergsland
Semsa Smaiic Bergsland har økono
misk utdannelse fra Tuzla. Hun har 
et omfattende nettverk i hele Bosnia 
 Hercegovina, og hun har god kjenn
skap til lokale rnarkedsforhold. Hun er 
direktør for SHP sin aktivitet på Balkan 
og leder kontoret i Tuzla, hvor selskap
et blant annet driver norskopplæring 
for leger, sykepleiere, hjelpepleiere og 
ingeniører.


Dr. Trygve J. Willersrud, DDS
Willersrud er tannlege og har drevet 
privat tannklinikk på Jessheim i 27 år. 
Han har også drevet ulike former for 
eiendoms og forretningsvirksomhet. 
Willersrud har stiftet Scandinavian 
Health Programs AS og er admini
strerende direktør.


Alex Pujari
Pujari er amerikansk professor som har 
jobbet innenfor helsevesenet i USA i 
snart 20 år. Han har lang erfaring innen
rekruttering, internettmarkedsføring, 
webdesign, ehelse og ledelse. Han 
er en typisk gründer med stor arbeids
kapasitet. Pujari har et omfattende 
nettverk med leger og sykehus i mer 
enn 80 land. Pujari er teknisk direktør i 
Scandinavian Health Programs AS.
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Spania


Italia


Estland


Latvia


Litauen


Polen


Romania


Kroatia


Serbia


Slovenia


Hellas


Makedonia


Bosnia
Hercegovina


Monte Negro


Portugal


Spania


Italia


Estland


Latvia


Litauen


Polen


Romania


Kroatia


Serbia


Slovenia


Hellas


Makedonia


Bosnia
Hercegovina


Monte Negro


Portugal


Scandinavian Health 
Programs rekrutterer fra 
Estland, Latvia, Litauen, 
Polen, Romania, Slovenia, 
Kroatia, Serbia, Bosnia
Hercegovina, Monte Negro,
Makedonia, Italia, Hellas, 
Spania og Portugal


Norge
Kunnskapsbyens Hus
Gunnar Randers vei 32, NO2007 KJELLER
Telefon: +47 911 24007, +47 950 88080
Kontaktpersoner: 
Trygve J. Willersrud, CEO
Alex Pujari, COO
Epost: post@healthjobs.no


Serbia
Belgrade Banking Academy
Zmaj Jovina 12, 1000 Beograd
Telefon +381 11 2624 027
Kontaktperson: Masa Cetkovic
Epost: Masha@healthjobs.no


Bosnia Hercegovina
Bit Center
tgr slobode 16, 75000 Tuzla, Bosnia Hercegovina
Telefon +387 61 650034
Kontaktperson: Ms Semsa Smajic
Epost: semsa.bh@healthjobs.no


shp
www.healthjobs.no


Scandinavian
Health Programs AS
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nivå B2 med avlagt Bergenstest alternativt eksamen trinn 3, og som selvsagt er
autoriserte i Norge. De vil videre ha gjennomgått vårt 4 ukers kvalitetssikringsopphold i
Norge (et prosjekt med oppstart primo januar 2014) hvor alle får ekstra trening i:
 
•         Samtaletrening - det bygges et legekontor på skolen hvor kandidatene vil trene på

norske ”pasienter”
•         Opplæring i undervisningssykehjem
•         Ytterligere trening i norsk og medisinsk språkterminologi
•         De vil besøke 3 – 4 sykehus med nødvendige orienteringer på og om sykehusene
•         De vil besøke kommuner og lære om primærhelsetjenesten
•         De vil besøke et rehabiliteringssenter
•         De vil trene på aktuell software
•         De vil gjennomgå det man bør kjenne til innenfor helselovgivningen
•         De vil lære om medikamenthåndtering
•         De øver på og med nødvendige skjemaer
•         Lærer om oppbyggingen av norsk helsevesen
•         Lærer om norsk kultur og samfunnsliv
•         Bank og forsikring
•         Etikk og HMS
•         Forelesninger fra Den norske legeforening og Norsk sykepleierforbund for de

respektive gruppene
 
Opplegget er utarbeidet av vårt selskap i samarbeid med en norsk skole med
internatmuligheter, og innleide lærekrefter med god fagkompetanse. Det ble forrige uke
presentert for Helse- og omsorgsdepartementet med godt resultat, og fagmiljøet har
applaudert tiltaket. Vi mener derfor at våre kandidater gjennom dette vil være godt
forberedt – og antagelig bedre enn man tidligere har erfart.
 
SHP eies og drives av en gruppe helsepersonell med en lang merittliste innenfor norsk
og amerikansk helsevesen, og vi vil gjerne presentere selskapet og partnerne for dere så
snart som mulig.
 
Imøteser en tilbakemelding. Kontakt gjerne undertegnede på telefon 911 24 007.
 
Ha en fin dag!
 
 
Med vennlig hilsen / Best regards
 

 
"Company run by health professionals for health professionals"
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Trygve J. Willersrud
CEO / DDS
 
+47 911 24 007 (Mobile - Norway)
+47 23 96 04 44 (Norway Office)
+30 21 11 98 3699 (Greece)
+34 91 123 8611 (Spain)
+39 06 94 80 46 44 (Italy)
+381 62 83 24 333 (Serbia)
+387 61 65 00 34 (Bosnia-Herzegovina)
 
Skype adress: trygve.j.willersrud
 
Postal and visiting address:
Gunnar Randers vei 32
2007 Kjeller
 
trygve@shpnorge.no
www.healthjobs.no
 
Følg oss nå via Twitter, Facebook og LinkedIn
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This e-mail may contain confidential and privileged material for the sole use of the intended recipient. Any review or distribution
by others is strictly prohibited. If this e-mail is received by others than the intended recipient, please contact the sender by e-mail
or telephone +47 911 24 007 and delete all copies.
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