
 

  

 

Stor takk til alle på Menn i helse-laget 
Som fylkeskoordinator vil jeg takke alle på 
Menn i helse-laget. Arbeidsgivere og 
veiledere ute i praksisfeltet deler av sin 
kompetanse og skaper best mulig kvalitet 
hos kommende helsefagarbeidere. Lærerne 
ved Alta videregående skole bidrar gjennom 
digital undervisning til et fantastisk 
læringsmiljø. NAV-veiledere leter nå godt i 
sine porteføljer på jakt etter nye helse- 
rekrutter som i mars 2023 kan starte sin vei 
mot fagbrev som helsefagarbeider. Finnmark 
har sine første lærlinger fra Menn i helse og 
opplæringskontorene, sammen med 
arbeidsgiver, loser dem trygt mot målet. 
 
Ut av NAV og inn i ny jobb 
14 lærlinger og 16 helserekrutter er nå på vei 
mot fagbrev og jobb som helsefagarbeidere i 
Finnmark. Dette betyr ut av NAV og inn i ny 
jobb. Nettopp det vi ønsker oss! 

Menn i helse Finnmark kull 2023 
Vi er godt i gang med rekrutteringen til kull 
2023. Kommuner, NAV og fylkeskommunen 
har sagt ja til nytt kull. Målet er 20 nye 
helserekrutter med oppstart i mars 2023. 
 

Kanskje kjenner DU vår neste helserekrutt? 
Ikke nøl med å tipse han om Menn i helse.  
Din anbefaling kan være det som skal til! 
Tusen takk alle sammen for det arbeidet dere 
legger ned for å rekruttere og utdanne flere 
helsefagarbeidere. Ønsker dere alle sammen 
en riktig god jul og et godt nytt år!  
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Menn i helse på statsbudsjettet 2023 
Vi er stolte og ydmyke over at Regjeringen 
viderefører Menn i helse med 19,4 millioner på 
statsbudsjettet 2023. Målet er flere menn til 
helse spesielt og kompetente ansatte generelt.  

Nytt år og ny rekord 
Rekordmange 444 helserekrutter ble etter 
intervju og referansesjekk tildelt hver sine 
gullbilletter og praksisplasser i kull 2022. Av 
disse kom 358 igjennom nåløyet til skolestart. 

800+ fagbrev 
Stadig flere helserekrutter har fullført 
utdanningsløpet. Så langt har over 800 tatt 
fagbrev. Tall fra NAV viser at over 90% har 
en jobb å leve av etter fullført læretid. 

Ny hjemmeside 
Vi er stolte over å ha fått oss splitter ny 
hjemmeside. Gå inn på mennihelse.no og 
klikk deg litt rundt. QR-koden finner du i 
bildet over. Vi håper det er verdt et besøk! 
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 Har du spørsmål? 

Ta kontakt med meg! 

 
   Grethe Rasmussen 

  Fylkeskoordinator Finnmark 

          915 41 467 

          grethe@mennihelse.no   


