
Hvordan søke om å bli med i HEFFI?
1. Fyll ut eget søknadsskjema i papir.

 Skjemaet får du hos TROVO i Holtermannsveien 70.
2. Legg ved all dokumentasjon i søknaden.
3. Lever søknad i ekspedisjonen til TROVO.

Søknadsfristen er 1. mars 2022. 
Alle aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 
Intervjuene holdes i perioden mars/april.

Personaltjenesten

Helsefagarbeiderutdanning
for innvandrere (HEFFI)
Vil du arbeide med mennesker? 
Da kan helsearbeiderfaget være det rette for deg.

Har du spørsmål?

Trondheim kommune
Kontaktperson: Elin Buholm
Telefon: 72 54 00 00 / 90 40 26 68
E-post: elin.buholm@trondheim.kommun.no
Besøksadresse: Erling Skakkes gt. 14

Trøndelag Fylkeskommune
Trondheim voksenopplæringssenter (TROVO)
Kontaktperson: Lene Haaheim
Telefon: 976 00 660
E-post: postmottak.trovo@trondelagfylke.no
Besøksadresse: Holtermanns veg 70

Søknadsfristen er 1. mars 2022



Hva er HEFFI?
HEFFI står for helsearbeiderfagutdanning for 
innvandrere, og er et tilbud fra Trondheim kommune 
i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune ved 
Trondheim voksenopplæringssenter (TROVO). Det er 
en fireårig utdanning i videregåendeskole, som fører 
fram til fagbrev i helsearbeiderfaget.

I løpet av de fire årene gis det undervisning to dager 
pr. uke ved TROVO, og opplæring i bedrift tre dager 
pr. uke ved enheter i Trondheim kommune. Første 
året har du status som skoleelev, og de tre siste har 
man lærekontrakt med Trondheim kommune og er 
lærling. Å være lærling betyr at du tar deler av 
utdanninga på en arbeidsplass. Du får lønn i læretida 
og har krav på opplæring, veiledning og vurdering 
underveis i læretiden. 

Utdanninga er retta mot personer som ikke er i fast 
arbeid og/eller ikke kan benytte seg av ordinært 
utdanningstilbud. Utdanningen tilbys annet hvert 
år (2022, 2024 osv.), og gir rett til støtte fra Statens 
Lånekasse.

Hva er en helsefagarbeider?
Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og 
miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og 
sosialtjenesten. Helsefagarbeideren utøver sitt fag 
med utgangspunkt i pasientens/brukerens 
forutsetninger, med sikte på å bedre livskvaliteten og 
funksjonsnivået for den enkelte.

Hvor jobber helsefagarbeideren?
Aktuelle arbeidsplasser for helsefagarbeidere er:
• helse- og velferdssenter / helsehus
• hjemmebaserte tjenester
• bo- og aktivitetstilbud for utviklingshemmede
• omsorgstiltak for mennesker med psykiske lidelser
• miljøarbeid innen rus
• sykehus

Du kan jobbe som faglært i Norden og andre EØS-
land.Det finnes også helseinstitusjoneri andre land 
som bemannes av personell med norsk helsefag- 
arbeiderutdanning.

Hva kreves for å få plass i HEFFI?
Du må
• ha grunnleggende ferdigheter i norsk, dokumentere 

bestått norskprøve A2 skriftlig og norskprøve A2 
muntlig

• ha papirer på minst 9 år grunnskole fra hjemlandet, 
eller papirer på realkompetansevurdering 

• ha oppholdstillatelse

Du må også 
• være motivert for å lære mer norsk
• være motivert for å arbeide med pleie og omsorg av 

andre mennesker
• være på skolen to dager i uka fra 08.00–16.00
• kunne jobbe turnus tre dager i uka (inkludert hver 

tredje helg)

Skolestart midt i august 2022


