
Personvernerklæring  

Helse Nords sammenstilling av mobiliserbart helsepersonell under Covid-19 

Helse Nord RHF har et ansvar for å sørge for likeverdige helsetjenester til innbyggerne i regionen 

under koronapandemien. For å kunne ivareta dette ansvaret er det avgjørende å ha oversikt over 

mobiliserbart personell som både sykehus og kommuner kan ha behov i en krisesituasjon.  

Helse Nord RHF vil derfor sammenstille en oversikt over personell i regionen. Oversikten er tenkt 

benyttet til en regional koordinering av personell så lenge Covid-19-situasjonen pågår. 

Vurderingskriteriene for disponering av personell i regionen vil være knyttet til en helsefaglig 

vurdering av situasjonen sett opp mot tilgjengelige personellressurser. 

 

Informasjonen i sammenstillingen er hentet fra:  

- Helsedirektoratets innmeldingsportal https://www.nasjonalthelsepersonell.no/ 

- NAVs egen løsning for arbeidsformidling https://www.arbeidsplassen.no  

- Kartlegging av helsepersonell fra HF-ene i Helse Nord (webcruiter) https://helse-

nord.no/beredskap-koronavirus/er-du-helsepersonell-men-jobber-i-annen-sektor-eller-er-

du-student-i-helsefag 

- Ansatte i fylkeskommunene som har helsefaglig bakgrunn 

- Ansatte hos avtalespesialister med helsefaglig bakgrunn  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

  

 

   

 

  

Det er de registrerte selv som har oppgitt all informasjon som inngår i sammenstillingen over 
mobiliserbart personell.  Den registrerte har mulighet for å reservere seg mot å stå oppført i denne 

sammenstillingen, og kan kreve å bli slettet. Dersom dette er aktuelt kan du kontakte Helse Nord 

RHF, og merk henvendelsen med personvernombud.

Helse Nord RHF er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Formålet med behandlingen er 
blant annet:

• å få en oversikt over personell med helsefaglig kompetanse

• å få en oversikt over slike personer som er interessert i å søke arbeid i kommuner eller

helseforetak med behov for personell med helsekompetanse

• å gjennomføre opplæring i smittevern for de registrerte

• å gjennomføre rekruttering til aktuelle stillinger. Opplysningene gjøres derfor tilgjengelig for

rekrutteringsansvarlige på tvers av fylkes- kommune- og spesialisthelsetjeneste i Nord

Helse Nord RHF vil dele opplysninger med de øvrige aktørene i helsesektoren i regionen, som 
fylkeskommuner, kommuner og helseforetak. Disse aktørene er selv ansvarlige for å rekruttere, og vil 
for eget formål registrere opplysninger om intervjuer og vurderinger som er gjort av de aktuelle 
kandidatene. Saksbehandlere i Helse Nord RHF har tilgang til registeret for å hjelpe aktørene med en

felles framstilling av mobiliserbart personell, samt statistikk og rapporter i forbindelse med denne. 

Personopplysninger vil ikke lagres lenger enn nødvendig for formålet.
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Se også Helse Nord RHF sin generelle personvernerklæring: https://helse-nord.no/om-

nettstedet/personvern 
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