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Formål 
Spaniaprosjektet ble avsluttet 1. mars 2016, og sluttrapport foreligger. Prosjektet har 
pågått i to år, og har vært et samarbeid mellom Helse Nord RHF som prosjekteier, 
Nordlandssykehuset HF som pilot, og Nordland fylkeskommune, NAV EURES1 og NAV 
Nordland. Prosjektleder har vært ansatt i Helse Nord RHF i 50 % stilling. 
 
Hovedmålet med prosjektet var å utvikle en helhetlig og overførbar metodikk for 
rekruttering fra utlandet. Metodikken er utviklet i samarbeid mellom flere aktører, noe 
som underbygger Helse Nords strategi Forbedring gjennom samarbeid. Metodikken 
bygger på Strategisk kompetanseplan, fase 2. Metodikken har vært testet ut i 
Nordlandssykehuset HF som pilot, ved rekruttering av legespesialister fra Spania.  
 
Ett av Helse Nords fokusområder er rekruttering og stabilisering. Helse Nord skal 
utdanne og rekruttere nok helsepersonell til å dekke landsdelens behov. Målrettet 
rekruttering fra utlandet kan være med å dekke en liten del av kompetansebehovet, selv 
om det er mer krevende. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Prosjektet er gjennomført etter mandatet i prosjektdirektivet. Prosjektet har vært fulgt 
opp av jevnlige styringsgruppemøter. Samarbeidet mellom de ulike aktørene i 
prosjektet har vært godt. Nordlandssykehuset HF som pilot har gjort en stor innsats i 
prosjektperioden. Prosjektet har bidratt til flere forbedringsprosesser.  
 
Nordlandssykehuset HF har fått tre nye fast ansatte legespesialister, og Nordland har 
fått totalt ni nye innbyggere som følge av prosjektet. 
 
Prosjektet har gitt nyttig kunnskap om rekruttering fra utlandet, og satt mer fokus på 
rekruttering. Det har vært noen utfordringer underveis, som beskrevet i sluttrapporten. 
Rekruttering fra utlandet er som nevnt mer krevende og tar tid. Prosjektet har vært 
krevende for Nordlandssykehuset HF, både med henhold til bruk av menneskelige 
ressurser og uventede utgifter. En del uforutsette hendelser har komplisert oppstart 
ved sykehuset i Stokmarknes og har påført klinikken merarbeid og kostnader. 
 
  

1 EURES: European Employment Services - et formelt samarbeidsnettverk mellom EU-kommisjonen og de 
nasjonale arbeidsmarkedsetatene i EU/EØS-landene og Sveits. 
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Medbestemmelse 
Rekruttering fra Spania – utvikling av helhetlig metodikk for rekruttering fra utlandet, 
prosjektdirektiv ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse 
Nord RHF, den 5. juni 2014 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene gir sin tilslutning til prosjektets mandat, organisering og arbeidsform, slik det 

er lagt frem i utkast til prosjektmandat Rekruttering fra Spania – utvikling av helhetlig 
metodikk for rekruttering fra utlandet. 

 
2. KTV/KVO oppnevner Eirik S. Holand og Sissel Alterskjær til styringsgruppen.  

 
3. Partene ber om at prosjektgruppens sammensetning vurderes nærmere med hensyn til 

medisinskfaglig representasjon. 
 

4. Partene forutsetter at forankring i helseforetakene ivaretas, og at prosessen må være 
preget av god informasjon og kommunikasjon med alle interessenter i dette prosjektet. 

 
Spaniaprosjektet - utvikling av metodikk for rekruttering fra utlandet, sluttrapport ble 
lagt frem for KTV/KVO til orientering i samarbeidsmøtet, den 15. februar 2016, jf. sak 
22-2016.  
 
I samarbeidsmøte med KTV/KVO, den 19. april 2016 legges sluttrapporten frem for ny 
behandling, jf. sak 48-2016. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Spaniaprosjektet har tilført Helse Nord nyttig kompetanse om rekruttering fra utlandet, 
og det har satt mer fokus på rekruttering og stabilisering. Målrettet rekruttering for å 
ansette fast, for eksempel gjennom EURES, kan gi god gevinst på sikt.  
 
Adm. direktør forutsetter at all rekruttering fra utlandet skjer i samsvar med WHO2s 
internasjonale retningslinjer for etisk rekruttering av helsepersonell.  
 
Rekrutteringsmetodikken utviklet i prosjektet er tenkt videreført i regional 
handlingsplan for rekruttering og stabilisering. HR-sjefene støtter også opprettelsen av 
et regionalt fagnettverk for rekruttering og stabilisering. 
 
 
  

2 WHO: World Health Organization 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar sluttrapporten Spaniaprosjektet - metodikk for 

rekruttering fra utlandet til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om sørge for at rekrutteringsmetodikken utviklet i 

Spaniaprosjektet, implementeres i foretaksgruppen gjennom regional handlingsplan 
for rekruttering og stabilisering. 

 
 
Bodø, den 15. april 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 
 
Spaniaprosjektet - metodikk for rekruttering fra utlandet, sluttrapport 
 
Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 26. april 2016  
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Forord 
 

Helse Nord RHF fikk i 2013 henvendelser fra NAV EURES og Nordland fylkeskommune 

om å delta i fylkeskommunens Tilflyttingsprosjekt innenfor målrettet rekruttering. De 

ønsket samarbeid med en arbeidsgiver for å teste ut målrettet rekruttering fra utlandet, 

og for å utvikle en helhetlig rekrutteringsmetodikk. Det ble opprettet et 

rekrutteringsprosjekt i mars 2014 med en prosjektperiode på to år, med 

Nordlandssykehuset som pilot. Det har vært et samarbeidsprosjekt mellom 

Nordlandssykehuset, Nordland fylkeskommune, NAV Nordland, NAV EURES og Helse 

Nord RHF. Prosjekteier har vært Helse Nord RHF med prosjektleder i 50% stilling. 

Spania ble valgt som rekrutteringsland. 

 

Nordland har i flere kommuner utfordringer med fraflytting. Framskrivninger viser at 

Helse Nord vil få utfordringer med å rekruttere enkelte yrkesgrupper og spesielt ved 

noen lokasjoner. Om en arbeidsgiver klarer å rekruttere fast ansatte vil det gi både 

stabile fagmiljø og nye innbyggere. Ved å inkludere hele familien til de som rekrutteres 

er det en stor gevinst for kommunene.  

 

Rekruttering fra utlandet kan være en måte å dekke noen av kompetansebehovene. 

Erfaringer viser at rekruttering fra utlandet er mer krevende. Kultur, språk, geografi, 

demografi og klima gjør overgangen stor. Ved å bruke en rekrutteringsmetodikk er det 

likevel mulig å lykkes. Planlegging, tilrettelegging og et godt mottak har vist seg å være 

avgjørende og en god investering. Hovedmålet med prosjektet var å utvikle en metodikk 

for rekruttering fra utlandet. Metodikken er nå testet ut i Nordlandssykehuset. 

 

 

 

Helse Nord RHF vil takke alle samarbeidsparter for deltakelse i prosjektet. 

 

 

Bodø, 29.3.2016 
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Sammendrag 
Spaniaprosjektet har vært et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, NAV 

Nordland, NAV EURES, Nordlandssykehuset som pilot og Helse Nord RHF. Prosjektet har 

vært en del av Nordland fylkeskommunes Tilflyttingsprosjekt, innenfor systematisk 

rekruttering. 

 

Det er utviklet en helhetlig og overførbar metodikk for rekruttering fra utlandet. Det var 

hovedmålet med prosjektet. I tillegg er del- og effektmål oppnådd. Prosjektet har satt 

fokus på rekruttering, og gitt nyttig kunnskap om systematisk rekruttering fra utlandet. 

Prosjektet har initiert mer samarbeid om rekruttering og stabilisering i Helse Nord. 

Erfaringer fra prosjektet blir videreført i Helse Nords regionale handlingsplan for 

rekruttering. 

 

Rekrutteringsmetodikken utviklet gjennom prosjektet tilbyr en systematisk måte å 

rekruttere fra utlandet på. Rekruttering kan være vanskelig og tar tid. Å ta ansvar for 

hele rekrutteringsprosessen selv, for å ansette fast, er kostnadsbesparende og skaper 

stabile fagmiljø. Planlegging, tilrettelegging og et godt mottak har vist seg å være 

avgjørende og en god investering. Det krever også forankring, ressurser og ledelse. 

 

Samarbeidet i prosjektet har vært godt. Nordlandssykehuset har gjort en stor innsats 

som pilot i prosjektet og har fått til mye i løpet av prosjektperioden. Som følge av å være 

pilot er det satt i gang flere forbedringsprosesser i foretaket.  

 

Det ble gjennomført et rekrutteringsarrangement i Spania i prosjektperioden og tre 

legespesialister er rekruttert til Nordlandssykehuset. Legene har flyttet til Bodø og 

Stokmarknes med sine familier og Nordland har fått ni nye innbyggere.  
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1. Innledning og bakgrunn 
Spaniaprosjektet har vært en del av Nordland fylkeskommunes Tilflyttingsprosjekt, som 
en del av delprosjekt Systematisk rekruttering fra mars 2014 til mars 2016. 
Tilflyttingsprosjektet ble startet opp av Nordland fylkeskommune på grunn av fylkets 
utfordringer med fraflytting og/eller lav befolkningsvekst i de fleste kommuner, og 
utfordringer med å dekke kompetansebehovet. Prosjektleder har vært en del av 
prosjektgruppen. Tilflyttingsprosjektet har seks hovedsatsingsområder: 

 Norskopplæring 
 Utdanning og kvalifisering 
 Systematisk rekruttering 
 Bolig 
 Fritid/frivillighet 
 Informasjon 

 
Spaniaprosjektet har vært et samarbeid mellom Nordlandssykehuset HF som 
pilothelseforetak, Nordland fylkeskommune, NAV Nordland, NAV EURES og Helse Nord 
RHF. Prosjektleder har vært ansatt i Helse Nord RHFs HR/ORG-seksjon i 50% stilling. 
Nordland fylkeskommune har dekket halvparten av prosjektleders lønn.  
 
Rådgiver fra NAV EURES Nordland har vært prosjektmedarbeider i både 

Tilflyttingsprosjektet og Spaniaprosjektet. Tjenester som annonsering, lokaler og 

rådgivning er gratis gjennom EURES. Rekruttering gjennom NAV EURES krever en aktiv 

arbeidsgiver. Planlegging, intervjuer, seleksjon, mottak og oppfølging må gjøres av 

arbeidsgiver.  

 
Spania ble valgt ut som pilotland for å teste ut målrettet rekruttering fra utlandet. Det 
ble fokusert på rekruttering av utvalgte legespesialiteter. Spania hadde ved oppstart av 
prosjektet høy arbeidsledighet og overskudd av helsepersonell. Det ble informert om at 
utdanningen av spanske legespesialister er tilnærmet lik utdanningen i Norge. Spanske 
myndigheter var positive til prosjektet. Rekruttering fra EU-/EØS-land kan være enklere 
enn fra andre land da det ikke krever arbeidstillatelse, og det er enklere for 
helsepersonell med utdanning fra EU-/EØS-land å få autorisasjon i Norge. 
 
Rekruttering fra Spania var ikke i konflikt med WHOs internasjonale kode for etisk 

rekruttering av helsepersonell. Helse Nord krever at all rekruttering skjer i samsvar med 

denne koden. Den fraråder rekruttering av helsepersonell fra land som opplever kritisk 

mangel på helsepersonell. Koden understreker også viktigheten av likebehandling av 

innvandret helsepersonell. 

 

Prosjektet skulle fokusere både på å rekruttere og beholde kompetanse. Rekruttering og 
stabilisering er ett av fokusområdene for Helse Nord. Målet med prosjektet var å utvikle 
en metodikk for rekruttering fra utlandet. Rekrutteringsmetodikken ble bygd på Helse 
Nords strategiske kompetanseplan, og på kunnskap fra prosjektene 
Legerekrutteringsprosjektet og Recruit & Retain som har vært gjennomført i 
Finnmarkssykehuset (Legerekrutteringsprosjektet pågår enda). 
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1.1 Mål 

Hovedmålet med Spaniaprosjektet var å utvikle og teste en overførbar metodikk for 

rekruttering fra utlandet. Metodikken skulle inneholde alle elementer i 

rekrutteringsprosessen, det vil si en helhetlig tiltaksrekke og tydelig ansvarsfordeling. 

Metodikken skulle kunne overføres til andre arbeidsgivere, til rekruttering av andre 

yrkesgrupper og til rekruttering fra andre land. 

 

Delmål: 

 Gjennomføre to rekrutteringsarrangement i Spania i løpet av prosjektperioden. 

 Vellykket rekruttering av legespesialister fra Spania til Nordlandssykehuset. 

 Utarbeide en implementeringsplan for videreføring og overføring av prosjektet. 

 

Effektmål: 

 Bidra til mer systematisk rekruttering fra utlandet. 

 Øke kompetansen om rekruttering fra utlandet. 

 Styrke samarbeidet mellom nøkkelaktører. 

 Gi økt tilflytting og tilførsel av kompetanse. 

 

Det ble i prosjektet fokusert på både å rekruttere og beholde. Det ble derfor sett på tiltak 

for både å tiltrekke og beholde kompetanse fra utlandet. 

1.2 Organisering 

Prosjektet har hatt en stabil og aktiv prosjektorganisasjon. Det har vært jevnlige møter i 

prosjektgruppen og i styringsgruppen Det har vært noen få utskiftninger underveis. 

Vertskommunene til Nordlandssykehuset har vært representert i referansegruppa. 

Representanter fra de øvrige helseforetakene har også vært med i referansegruppa. 

  
Prosjekteier: Hilde Rolandsen, eierdirektør, Helse Nord RHF 

Styringsgruppe: 

Leder: Knut Langeland, HR-sjef, Helse Nord RHF 

Liss Eberg, HR-sjef, Nordlandssykehuset HF 

Greta Johansen, plansjef, Nordland fylkeskommune 

Cathrine Stavnes, avdelingssjef, NAV Nordland 

Sissel Alterskjær, konserntillitsvalgt, Helse Nord 

Sekretær: Elise Sønderland, prosjektleder, Helse Nord RHF 

Prosjektleder: Elise Sønderland, Helse Nord RHF 

Prosjektgruppe: 

Leder: Elise Sønderland, prosjektleder, Helse Nord RHF 

Elisabeth Bomo, rådgiver, NAV EURES 

Astrid Jakobsen, seksjonsleder, Nordlandssykehuset HF 

Inger Simonsen, rådgiver, Nordlandssykehuset HF 

Sissel Juliussen, avdelingsleder, Nordlandssykehuset HF 

Arve Nordlie, rådgiver, Nordlandssykehuset HF 

Referansegruppe: 

Kirsten Hasvoll, prosjektleder, Nordland fylkeskommune 

Jørn Jønsberg, rådgiver, Bodø kommune 

Evy Adamsen, rådgiver, Finnmarkssykehuset 

Arthur Revhaug, klinikksjef, UNN 

Marte Præsteng, rådgiver, Helgelandssykehuset 

Irene Hansen, personalsjef, Vestvågøy kommune 

Marion Celius, Helse- og omsorgssjef, Hadsel kommune 
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2. Kommunikasjon og informasjon 
Prosjektet har produsert en felles nettside for Helse Nord for rekruttering  
fra utlandet; www.helse-nord.no/work, med praktisk informasjon på engelsk. Det ble 
også utviklet en brosjyre om prosjektet og det har vært flere oppslag i media om 
prosjektet. Prosjektleder samarbeidet med Nordland fylkeskommune om profilering av 
Nordland og Tilflyttingsprosjektet. 
 
Intranett og nyhetsbrev har vært brukt til å informere internt. Det ble informert om 
prosjektet flere ganger i direktørens ledergruppe på Nordlandssykehuset og i møter 
med de berørte klinikkene. Det ble informert i samarbeidsmøter med tillitsvalgte og 
verneombud i Helse Nord, i dialogmøte med tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og til 
HR-avdelingene i de øvrige helseforetakene.  
 
Det ble arrangert et åpent rekrutteringsseminar på Nordlandssykehuset i 2014 der det 
var fokus på rekruttering fra utlandet. Det har vært informert om prosjektet på 
Tilflyttingskonferansen i Nordland både i 2014 og 2015. 
 
Det er avholdt møter med vertskommunene til Nordlandssykehuset, 
Bodø, Vestvågøy og Hadsel flere ganger. 
 

3. Metodikk 
Rekruttering fra utlandet stiller spesielle krav både til arbeidsgiver og søker. Det gjelder 

norskopplæring, kultur, godkjenning av utdanning, autorisasjon for helsepersonell, 

bolig, jobb til partner og skole-/barnehageplass til barn. Informasjon bør være 

tilgjengelig på engelsk.  

 

Rekrutteringsmetodikken som er utviklet gjennom Spaniaprosjektet er basert på Helse 

Nords strategiske kompetanseplan (styresak 20-2014) som utviklet en strategisk 

rekrutteringsmodell med fire strategier for helhetlig rekruttering:  

1. Profesjonalisering av rekruttering. 

2. Informasjon og markedsarbeid. 

3. Stabiliserende organisasjon. 

4. Utdanning og kompetanseutvikling. 

http://www.helse-nord.no/work
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I strategisk kompetanseplan sees de fire kompetansedimensjonene rekruttering, 

stabilisering, utvikling og avvikling i sammenheng som gjensidig avhengige. Noen av 

tiltakene i strategien er tatt med videre i metodikken for rekruttering fra utlandet: 

 Standardisere, forankre og styrke rekrutteringskompetansen 

 Styrke samarbeid 

 God velkomst 

 Profilering/omdømmebygging 

 Beholde medarbeidere 

 

Strategisk kompetanseplan utviklet en operasjonell rekrutteringsmodell, som modellen i 

figur 1 er basert på, formet som en trapp med trinnene: 

1. Analyse 

2. Forarbeid 

3. Seleksjon  

4. Vurdering og innstilling 

5. Individuelle mål 

6. Plan og kontrakt  

7. Oppfølging og evaluering 

 

I utvikling av metodikken ble det også hentet erfaringer fra prosjektene Recruit & Retain 

og Legerekrutteringsprosjektet der Finnmarkssykehuset er prosjekteier. EU-prosjektet 

Recruitment and Retention of Health Care Providers in Remote Rural Areas «Recruit & 

Retain» bidro med relevant kunnskap, da det blant annet hadde følgeforskning fra 

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Samlet sett viser prosjektet at man når langt med 

et godt omdømme, en god mottakelse og gode internrutiner, i tillegg til et godt faglig og 

sosialt miljø. For å bli værende er det viktig at partner også får jobb. Deltakelse i 

Tilflyttingsprosjektet ga kunnskap om norskopplæring, utdanning og kvalifisering og 

fritid/frivillighet.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1 Metodikk for rekruttering fra utlandet 
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1. BEHOV/analyse 

Første steg i rekrutteringsprosessen er å ta en grundig analyse av 

kompetansebehovet. Leders involvering er avgjørende. I denne fasen defineres 

behov og type kvalifikasjoner. Deretter må det undersøkes hvor denne 

kompetansen er tilgjengelig og om den samsvarer med norske krav.  

 

2. Forarbeid/planlegging 

I forarbeidet må det besluttes om det skal inngås samarbeid med EURES eller 

andre rekrutteringsaktører, velge rekrutteringsland, og planlegge den praktiske 

tilretteleggingen. Roller og ansvar avklares. Et rekrutteringsteam bør ha ansvar 

for å følge prosessen. 

 

3. Markedsføring/annonsering 

Her bør man se på hva slags markedsføringsmateriell og informasjon 

(internett/brosjyrer/videoer) man har tilgjengelig selv. Materiell bør være 

tilgjengelig på engelsk. Det kan være behov for å forbedre og utvikle 

informasjonsmateriell. Hvis man bruker NAV EURES står de for annonsering og 

utlysning i samarbeid med arbeidsgiver. Det bør presiseres at søkere har 

tilstrekkelig engelskkunnskaper til å gjennomføre intervju, for å kunne 

kommunisere med norsktalende kolleger og ha et grunnlag for å lære norsk. 

 

4. Seleksjon/intervju/referansesjekk 

Søknadsbehandling og kontakt med søkere gjøres av rekrutteringsteam. Aktuelle 

søkere inviteres til førstegangsintervju. Dette kan foregå på video, telefon, eller 

som i prosjektets tilfelle på rekrutteringsarrangement i landet hvor søkerne 

befinner seg. Nærmeste leder bør være med på intervju og seleksjon av 

kandidater. Det må foreta en faglig vurdering, samt en vurdering av kandidatens 

motivasjon og behov. Referansesjekk må foretas, og i noen tilfeller bør det 

gjennomføres andre tester for å sikre kvalitet. Leder står for seleksjon og 

innstilling. Man kan vurdere å ta med tillitsvalgte i prosessen. 

 

I prosjektet ble førstegangsintervju gjennomført i Spania av leder og HR-

personell. Det ble gitt informasjon om helseforetaket og om det å jobbe og bo i 

Nord-Norge. Andregangsintervju ble gjennomført ved arbeidssted. Det ble også 

gjennomført referansesjekk. Leder sto for innstilling. Det ble gitt tilbud på 

engelsk til de mest kvalifiserte kandidatene. Det ble satt krav om at kandidatene 

måtte kunne engelsk, og at de skulle ha med eventuell familie. 
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5. Autorisasjon/norskkurs 

Det frarådes at kandidatene kommer til arbeidsstedet før autorisasjon og 

spesialistgodkjenning er på plass. Erfaring fra prosjektet er at søknadsprosessen 

for å få autorisasjon tok lengre tid enn forventet. Personer som er interessert i å 

jobbe i Norge og som må ha autorisasjon bør søke om dette så tidlig som mulig. 

Hvis utdanning er gjennomført utenfor EU/EØS tar denne prosessen lengre tid.  

 

Det ble i prosjektet startet opp med norskopplæring på nett med lærerstøtte i 

påvente av autorisasjon og godkjenning. Slik hadde kandidatene kommet i gang 

med norskopplæring ved ankomst. Norskopplæringen fortsatte med lærer etter 

ankomst. 

 

6.  Mottak/velkomst/bolig 

Førsteinntrykket er viktig, og måten en ny kollega tas imot på har betydning. 

Ansvar for at den nyankomne finner seg til rette ligger hos leder. Mottak og 

velkomst må gjøres av arbeidsgiver, av leder og kolleger. Enkelte steder finnes 

det lokale tilflyttingsprosjekt/-kontor som kan involveres når det kommer nye 

tilflyttere. 

 

Noen arbeidsgivere dekker flytteutgifter inntil et visst beløp, slik som 

Nordlandssykehuset. Det er viktig at kandidatens forventninger og behov til bolig 

klargjøres i forkant av ankomst til Norge. Det har stor betydning at arbeidsgiver 

er behjelpelig med å skaffe egnet bolig. Noen arbeidsgivere gjør dette, enten ved å 

tilby egne boliger eller ved å leie. Det ble skaffet bolig til de tre som ble rekruttert 

gjennom prosjektet.  

 

7. Introduksjon/språk/mentor/jobbskygge 

Inntil norskkunnskapene er gode nok må de rekrutterte kandidatene gå som 

jobbskygger med kollega/leder. Kandidatene bør fortsette i tilpasset 

norskopplæring med mål om å bestå Bergenstesten innen avtalt tid med leder. 

Det ble utviklet et mentorprogram i prosjektet, men det ble konkludert med at de 

rekrutterte hadde mer enn nok med å bli kjent i lokalmiljøet og på jobb, og at de 

har forskjellige behov slik at det er vanskelig å få alle inn i et felles program. 

Erfaringer fra Recuit & Retain viste at det kan være vanskelig å finne en 

fadder/mentor som matcher kandidaten, hvor engasjert mentoren er og det store 

arbeidspresset man har. 

 

8. Evaluering 

For å lære bør hver enkelt rekruttering evalueres. Evaluering av 

rekrutteringsarbeidet bør ikke skje før kandidaten har vært i stillingen over tid. 

Viktige suksesskriterier er at kandidaten utfører arbeidet slik arbeidsgiver har 

behov for, snakker og skriver norsk, trives og blir i jobben. I de tilfeller det er 

familie med, er det også viktig at disse trives og finner seg til rette. 
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9. Oppfølging/videreføring 

Oppfølging må tilpasses den enkelte kandidat. Vurdere kompetansegap og 

kompetanseplan. Gjennomføre utviklingssamtaler. 

4. Piloten 
På det tidspunktet Nordlandssykehuset sa ja til å være pilot i Spaniaprosjektet, var det 

lite samlet systematikk og rutiner knyttet til rekruttering fra utlandet. Det ble avsatt 

ressurser i HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering, for å kartlegge 

utfordringer og utvikle en strategi for dette. 

 

Det var behov for informasjon på engelsk for å informere om sykehuset som 

arbeidssted. Vi ønsket informasjon som fortalte noe om det å jobbe i NLSH og å bo og 

leve her.  

 

Det var behov for gode rutiner for tildeling av bolig. Det var også behov for tettere 

samarbeid om rutiner og prosedyrer for rekruttering fra utlandet. 

 

Følgende ble iverksatt: 

 Det ble satt sammen et rekrutteringsteam som skulle jobbe med forbedring av 

rutiner og styrking av spesialkompetanse hos ansatte på HR personal. 

 Samarbeid med mellom HR og Drift og eiendom om tildeling av bolig.  

 Utarbeidelse av informasjon om å jobbe, bo og leve hos oss. 

 Samarbeid med språkopplæringsleverandør i Bodø ble videreutviklet. 

 

To klinikker pekte seg ut som relevante for rekruttering på først arrangement i Spania. 

Det ble umiddelbart inngått et samarbeid med disse for å starte seleksjon av kandidater 

til førstegangsintervju. Legespesialister fra begge klinikkene reiste sammen med HR for 

å samarbeide om intervju og identifisere relevante kandidater til andregangsintervju i 

Norge.  

 

Av i alt tolv intervju ble seks leger ansett som aktuelle. Fire av disse ble innkalt til 

intervju på nyåret 2015. En femte lege ble i ettertid vurdert som interessant av en tredje 

klinikk, som gjennomførte intervju i Bodø. Tre hadde med seg familie og to kom alene. 

Samtlige ble tatt godt imot både sosialt og faglig, og fire fikk tilbud om jobb etter andre 

intervju. Av disse var det tre som takket ja. 

 

Etter at legene fikk tilbud om jobb, ble de fulgt opp på e-post delvis av den enkelte 

klinikk og delvis av prosjektgruppen. HR jobbet primært opp mot rekruttering til 

Nordlandssykehuset i Bodø og prosjektleder mot rekrutteringen til Vesterålen. Det var 

en fortløpende dialog mellom prosjektgruppen og de respektive lederne i denne 

perioden.  
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Forberedelsene for flytting og oppstart viste seg å ta tid, opp imot ett år. I påvente av 

flytting ble dokumenter sendt til godkjenning for autorisasjon, og språkopplæring 

startet.  

 

Nordlandssykehuset fikk flere utfordringer. Disse utfordringene har vært knyttet til 

Stokmarknes. Den ene gjelder da en av legene valgte å komme til Norge før 

autorisasjonen var på plass og bolig var klar. Det gjøres oppmerksom på at alle tre 

legene var informert om at autorisasjon måtte være i orden før de kunne begynne å 

jobbe ved sykehuset. Det ble ikke søkt om spesialistgodkjenning for to av legene før 

oppstart. Dette er på nåværende tidspunkt ikke på plass. En annen utfordring har vært 

tilbud om norskopplæring som ikke har vært god nok. Leverandøren av språkopplæring 

på stedet gav ikke tilrettelagt tilbud. Da de ikke har sin norske spesialistgodkjenning, og 

ikke behersker norsk så godt, må de ha bakvakt på sine vakter. Ekstra vaktbelastning for 

de andre overlegene har blant annet ført til merforbruk av overtid. Den tredje 

utfordringen har vært oppfølging av legene i Vesterålen.  Oppgaver som HR normalt ville 

ha gjort ble ivaretatt av prosjektleder og klinikken. Det medførte en ekstra belastning for 

overlegene. 

 

Forberedelse til det andre arrangementet ble startet våren 2015. Det viste seg at det var 

få relevante stillinger for spesialister fra Spania. Psykiatere, som vi trengte, var ønsket 

fra land med et mer nærliggende språk. Ellers ønsket vi radiologer, dermatologer og 

hematologer. Det kom søknader kun fra hematologer, og etter nærmere undersøkelser 

viste det seg at spesialisering fra Spania fravek norsk godkjenning og kunne derfor ikke 

brukes. Nordlandssykehuset valgte derfor å ikke reise til arrangementet høsten 2015. 

 
Det har vært krevende for sykehuset å delta i prosjektet, både i forhold til bruk av 
menneskelige ressurser og uventede utgifter. En del uforutsette hendelser har 
komplisert oppstart ved sykehuset i Stokmarknes og påført klinikken merarbeid og 
kostnader.  
 
Ledelsen ved Nordlandssykehuset stiller spørsmål ved om hvorvidt effekten av 
prosjektet står i forhold til kostnader og innsats.  
 

Lærdommen fra Spaniaprosjektet har vært nyttig, og Nordlandssykehuset er i gang med 

nye og gode tiltak for å forbedre rekruttering: 

 Rekrutteringsteamet er godt i gang og samarbeider på mange ulike arena i 

Nordlandssykehuset. 

 Rekrutteringsteamet er bedre skolert på rekruttering fra utlandet. 

 Det jobbes med alternative metoder for annonsering. 

 Det jobbes med omdømmebygging med fokus på det unike med 

Nordlandssykehuset, og det positive med å bo og leve her.  

 Nordlandssykehuset utvikler materiale, tekster, bilder og filmer for å fortelle om 

helseforetaket. 
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 Det er laget en nettside for rekruttering fra utlandet, og det jobbes med å få på 

plass en tilsvarende på norsk. 

 Nordlandssykehuset har dannet en egen språkskole «Godt norsk» i samarbeid 

med Kurskollektivet i Bodø. 

 Det er igangsatt et arbeid for å utvikle gode rutiner for tildeling av boliger for 

ansatte som er vanskelig å rekruttere. 

 Det er opprettet en egen epostkonto: recruit@nlsh.no. 

5. Evaluering 

5.1 Måloppnåelse 

 

Hovedmål Måloppnåelse 
Utvikle, teste og evaluere en 
konkret metodikk 

Metodikken er utviklet og testet.  

Delmål  
Gjennomføre to rekrutterings-
arrangement i løpet av 
prosjektperioden 

Det ble gjennomført ett rekrutteringsarrangement i 
Madrid i prosjektperioden (30.-31.10.2014) der det ble 
Nordlandssykehuset deltok som arbeidsgiver. Det ble 
jobbet mot et til rekrutteringsarrangement høsten 2015 
der Helgelandssykehuset og UNN også skulle være med. 
Det var langt færre søkere i andre runde, og det viste 
seg at noen av spesialitetene det var søkt etter ikke 
samsvarte med den norske utdanningen. UNN ønsket å 
intervjue kandidater på video. Det ble besluttet å ikke 
gjennomføre det andre rekrutteringsarrangementet. 

Vellykket rekruttering av 
legespesialister fra Spania til 
Nordlandssykehuset HF i løpet av 
prosjektperioden 

Det ble i prosjektperioden rekruttert tre legespesialister 
til Nordlandssykehuset HF, en patolog og to 
gynekologer. Det har medført en ekstra belastning på 
Nordlandssykehuset som pilot i prosjektfasen. 
Kandidatene rapporterer at de trives godt, men at de 
har behov for mer norskopplæring. 

Utvikle en implementeringsplan 
for videreføring og overføring av 
prosjektet 

Erfaringer blir videreført i Helse Nords regionale 
handlingsplan for rekruttering og stabilisering og i 
Nordlandssykehusets rekrutteringsstrategi.  

Effektmål  

Økt kunnskap om rekruttering fra 
utlandet 

Alle deltakerne i prosjektet har meldt om økt kunnskap 
om rekruttering. Kunnskapen er delt internt i Helse 
Nord og til eksterne interessenter. 

Styrke samarbeidet mellom 
aktører som jobber med 
rekruttering og tilflytting 

Samarbeidet mellom aktørene i prosjektet har vært 
godt. Samarbeidet internt i Helse Nord om rekruttering 
har blitt styrket. Det har til dels vært en utfordring å få 
til et godt samarbeid med kommunene om strategisk 
rekruttering, men de har stilt opp med kommunale 
tjenester til de rekrutterte kandidatene. 

Mer systematisk rekruttering fra 
utlandet i Helse Nord 

Prosjektet har satt mer fokus på rekruttering i Helse 
Nord. Det har initiert arbeid med en regional 
handlingsplan for rekruttering og opprettelsen av et 
fagnettverk for rekruttering og stabilisering. 

mailto:recruit@nlsh.no
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Mer stabile fagmiljø Nordlandssykehuset har fått tre nye legespesialister. 
Strategisk og målrettet rekruttering vil skape mer 
stabile fagmiljø over tid. 

Et bedre pasienttilbud Stabile fagmiljø vil komme pasientene til gode. 

 

5.2 Arbeids- og ansvarsfordeling 

Oppgaver og ansvar Evaluering 
Reiseutgifter for egne ansatte -
dekkes av involverte parter 

OK 

Definere klart rekrutteringsbehov - 
helseforetakenes ansvar 
 

OK  

Utvikling av voksenopplæring og 
nettundervisning - Nordland 
fylkeskommune 

Rådgivning fra utdanningsavdelingen i Nordland 
fylkeskommune bidro ved evaluering av 
språkopplæring. Det finnes tilgjengelig 
voksenopplæring i kommunene og det finnes noe 
nettbasert undervisning som er gratis og tilgjengelig for 
alle. I tillegg er det flere private kurstilbydere. 

Gjennomføring av norskopplæring 
– Helse Nord RHF og 
helseforetakene i samarbeid med 
kurstilbyder 
 

Det ble inngått avtale med kurstilbydere i Bodø og 
Stokmarknes. Partnere av rekrutterte kandidater har 
også fått tilbud om opplæring. Det ble gjennomført 
opplæring på nett med lærerstøtte før flytting til Norge. 
Erfaringen er at norskopplæring må være fleksibel og 
tilpasset den enkelte. 

Tilrettelegging for rekruttering fra 
utlandet – NAV EURES i samarbeid 
med prosjektleder og 
prosjektgruppa 

Rådgiver fra NAV EURES Nordland har gitt råd og 
praktisk oppfølging. I samarbeid med EURES i Spania 
ble det lagt til rette for rekrutteringen. I Spania stilte 
EURES med gratis lokaler og støtte fra rådgivere. 
Annonsering var gratis. 

Markedsføringsmateriell og 
mediekommunikasjon – 
prosjektleder/prosjektgruppe 

OK 

Mentorordninger – Helse Nord 
RHF i samarbeid med 
helseforetakene 

Det ble laget en plan for mentorordninger. Det er valgt å 
ikke bruke en formell plan, men mer tilpasse oppfølging 
til hver enkelt kandidat med familie. 

Boligformidling – Helse Nord RHF i 
samarbeid med helseforetakene 

Prosjektleder og prosjektgruppe har i samarbeid tatt 
ansvar for å skaffe bolig til kandidatene. Der 
arbeidsgiver ikke har tilgjengelige boliger kan det bli en 
utfordring å skaffe bolig, da det flere steder er få 
leieboliger på markedet. 

Jobb til partner – samarbeid 
mellom Helse Nord RHF, 
helseforetakene, NAV og 
vertskommunene 

Legespesialistene startet høsten 2015 og kun to har med 
seg partner (den ene er ugift uten barn). Det er gjort 
forsøk på å skaffe jobb til partnere.  

Skole/barnehage til barn – 
samarbeid mellom Helse Nord 
RHF, helseforetakene og 
vertskommunene 

Gjennom kontakt med Hadsel kommune gikk det bra å 
skaffe skoleplass til de fire barna som har kommet til 
Stokmarknes. 

Forankring i egen virksomhet – 
alles ansvar 

Prosjektet har vært godt forankret hos aktørene som 
har vært involvert i prosjektet.  
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6. Oppsummering 
Spaniaprosjektet har utviklet, testet og evaluert en metodikk for rekruttering fra 

utlandet, og har gitt mer kunnskap om rekruttering. Nordlandssykehuset som pilot har 

gjort det mulig å teste ut metodikken. Prosjektet har medført mer fokus på rekruttering i 

Helse Nord. Det arbeides med planer og strategier for rekruttering, og det opprettes et 

regionalt fagnettverk for rekruttering og stabilisering. 

 
Det har vært et tett samarbeid med Nordland fylkeskommune, NAV EURES og EURES i 
Spania. Samarbeid mellom ulike aktører kan gi positiv effekt og en samfunnsmessig 
gevinst. Kommunene har mye igjen for at arbeidsgivere ansetter fast. 
 

Prosjektet har pågått i to år. Arbeid med strategisk og metodisk rekruttering tar tid. 

Nordlandssykehuset har gjort en stor innsats i perioden. Prosjektet har bidratt til flere 

forbedringsprosesser. Nordlandssykehuset har fått tre nye fast ansatte legespesialister 

og Nordland har fått ni nye innbyggere. 

 

Prosjektet har vist at rekruttering er et eget fagfelt. Det krever både strategisk arbeid og 

praktisk tilrettelegging. Det er viktig at leder er involvert i rekrutteringsprosessen, og at 

roller og ansvar er avklart. Det er også av betydning at rekrutteringsmetodikk og 

prosesser har god forankring og at det settes av ressurser til strategisk rekruttering. 

Oppfølging og opplæring av søkere må til en viss grad tilpasses den enkelte. Det må gis 

god informasjon og behov og forventninger må være avklart. Det må jobbes langsiktig og 

metodisk med tilførsel av kompetanse. 
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