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Styrets sammensetning 
Styret konstituerte seg i styremøte 11. september 2009. 
 
Leder Åse-Merete Hansen, Helse Nord RHF, UNN HF  
Kasserer Elisabeth Blichfeldt, Helse Sør-Øst RHF, Vestre Viken HF, Sykehuset Buskerud 
Sekretær Randi Rambjørg, Helse Vest RHF, Helse Førde HF 
Medlem Liv Karin Salthammer Kolaas, Helse Midt RHF, Helse Nord-Trøndelag HF 
  Janne Håkensen, Helse Sør-Øst RHF, Sykehuset Østfold HF  
Web-redaktør Randi Rambjørg, Helse Vest RHF, Helse Førde HF 
 

 
Møter 
Styret har hatt sju møter. Et av møtene ble avviklet i Bodø i forbindelse med årskonferansen 2009, et 
annet i Fredrikstad der styret møtte arrangementkomiteen for årskonferansen 2010 og resterende fem 
møter er avviklet ved Scandic hotell Byporten, Oslo. 
 
 

Aktuelle saker 
 Evalueringen av årskonferansen 2009 viser et totalbilde av en godt gjennomført konferanse.  

Spesielt er foredragene om ledelse og endring samt økonomistyring hevet høyt 
Arrangementkomiteen får ros for kurssted og sosiale arrangement. 
Deltakerne var også meget godt fornøyd med årsmøtet. 
Overnevnte temaer har fått score på over fem av seks mulige. 
 

 Interessen for deltakelse på årskonferansen har økt i år. Trenden fra de to foregående år med lav 
påmelding kan derfor se ut til å ha snudd. Dette kan ha sin forklaring i at den økonomiske krisen har 
stabilisert seg, men det kan også være et resultat av at styret har sett viktigheten av å gi mulighet for 
bred deltakelse i tider med stor omorganisering i helseforetakene. Det er viktig at alle lederne av 
kontortjenesten i sykehusene, både fagledere og personalledere, møtes for å dele erfaringer og 
knytte nettverk. Dette har også vært poengtert i invitasjonen til konferansen.  

 
 Styret har i år lagt hovedvekt på å markedsføre kontorfaget på en slik måte at 

spesialisthelsetjenesten settes i stand til å rekruttere riktig fagfolk til de kontorfaglige 
arbeidsoppgavene ved sykehusene. Målet er å utvikle en dynamisk og informativ hjemmeside som 
kan benyttes som verktøy for å fremme kontorfaget på alle nivåer i spesialisthelsetjenesten.  
 

 

STYRKs hjemmeside 
I henhold til beslutning i årsmøtet 2009 om at web-redaktørarbeidet skal ivaretas av et av 
styremedlemmene, har sekretær Randi Rambjørg siste året hatt hovedansvar for hjemmesiden med god 
støtte fra resterende styremedlemmer. Det har vært jobbet mye med nettsidene, men fortsatt står det en 
del igjen. 
 
Strukturelle endringer på startsiden:  

 Kartet som viser helseregionene er flyttet til venstre i bildet og oppdatert i henhold til 
sammenslåingen av helseregionene sør og øst med link til www.helse-sorost.no 

 Nyhetene kommer fortløpende midt på siden med link til flere nyheter nederst på siden 
 Regionkontaktene finnes som menyvalg til høyre på siden med telefonnummer og e-postadresse 

 
 
Innhold på menyvalg ”Styret”: 
Styrets arbeid: I tillegg til styrets årsberetning er årsmøtereferat, budsjett og regnskap lagt til fra 2008. 
Dokumentmaler: Reiseregningsmalen oppdateres hvert år, ellers er malene beholdt som før.  
 

http://www.helse-sorost.no/
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Dokumentarkivet:  
Dokumentarkivet er oppdatert slik at alle dokumenter er navngitt på en enkel gjenfinnbar måte. Det 
forenkler arbeidet med å legge ut nyheter og annen dokumentasjon på hjemmesiden.  
Det jobbes med å legge ut historiske dokumenter vedr. STYRK, disse vil finnes under ”Styrets arbeid”.  
 
Hva gjenstår: 
Det bør utarbeides en prosedyrebok for betjening av publikasjonsverktøyet til hjemmesiden. Dette 
arbeidet er påbegynt av styret og forventes fullført i løpet av 2011.  
 
Styret ønsker at hjemmesiden skal være en dynamisk side som til enhver tid kan fungere som et verktøy 
for erfaringsutveksling mellom kontorfaglige ledere i sykehus. Det jobbes med å finne en modell som 
sikrer at informasjonen på nettsiden er oppdatert med nåværende og fremtidige arbeidsfelt for 
kontorfaglig virksomhet i sykehus. Til dette arbeidet har styret behov for innspill fra brukerne.  
 
Det oppfordres til aktiv bruk av hjemmesiden - send e-post direkte til regionkontaktene. Styret ønsker tips 
om aktuelle saker, nyheter fra helseforetakene, informasjon om nyttige kurs, osv. Kom gjerne med forslag 
til temaer det ønskes mer informasjon om. 
 
Abonner på nyheter fra STYRK ved å klikke på ”Meld deg på her” nederst til høyre på hjemmesiden.  
 
 

Retningslinjer 
Retningslinjene er ikke endret siste året. Men pga at disse ikke tidligere var datert, er ny versjon av 
samtlige retningslinjer nå tilgjengelig i datert form på hjemmesiden.  
 
Styret har utarbeidet prosedyre og mal for avtale med sponsorer, samt praktiske råd for gjennomføring av 
årskonferansen som i tillegg til retningslinjene kan være til hjelp for arrangør av årskonferanser.  
 
 

Arrangør for kommende konferanser 
Vi er svært fornøyd med arrangør av årskonferansen 2011 og gleder oss allerede. Vi oppfordrer samtidig 
alle foretak til å sende søknad om å arrangere konferansen i 2012. Det er både artig, lærerikt og 
spennende. 
 
 

Samarbeid i regionene  
I år har tre av fire helseregioner arrangert regionale samlinger.  
 
 Helse Vest arrangerte regionsamling for første gang 10. – 11. mars på Voss. Deltakerne ga 

tilbakemelding om en samling med faglig innhold som var relevant for målgruppa.  
 

 Helse Nord arrangerte regionsamling for første gang 3. mai i Tromsø. Over 60 deltakere fra 
Hammerfest i nord til Bodø i sør bidro til en vellykket samling.  
 

 Helse Midt hadde rekordstor deltakelse med i underkant av 100 deltakere på sin 8. regionale samling. 
Samlingen ble avviklet på Rica Hell Hotell på Værnes 5. mai. 
 

Referat fra alle samlingene finnes på www.styrk.org  
 
Regionsamlingene oppleves som nyttig nettverksbygging og kunnskapsdeling og styret oppfordrer alle 
regionene til å arrangere regionale samlinger, gjerne hvert år.  
 
Årskonferansen har regionale samlinger som fast obligatorisk post på programmet. For å fremme 
samarbeidet i regionene er det viktig at deltakerne prioriterer å delta på disse og er aktivt med i 
diskusjoner som har betydning for utviklingen av kontorfaget ved sykehusene i Norge.  
 
Åse-Merete Pedersen 
styreleder 

http://www.styrk.org/

