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Styrets sammensetning 
Styret konstituerte seg i styremøte 16. september 2011. 
 
Leder Åse-Merete Pedersen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord RHF 
Nestleder Else-Laila Tuveng, Sykehuset Innlandet divisjon Lillehammer, Helse Sør-Øst RHF 
Kasserer Elisabeth Blichfeldt, Vestre Viken, Drammen sykehus, Helse Sør-Øst RHF 
Sekretær Karin I. Eide, Stavanger universitetssykehus, Helse Vest RHF 
Web-redaktør Mette Nonstad, Helse Nord-Trøndelag, Helse Midt RHF 
 
I 2012 har styret forsøkt å få STYRK etablert som fagforum med økonomisk støtte fra de regionale 
helseforetakene og/eller Helsedirektoratet. Styret har sett det som naturlig at helseforetakene er 
interessert og ser viktigheten av å ha et landsdekkende kontorfaglig nettverk som også har sitt virke 
regionalt i hver enkelt helseregion.  
 
Møter 
Styret har avviklet ti møter, hvorav første i Lillehammer i forbindelse med årskonferansen 2011. Dette 
møtet innbefattet konstituering av styret og fastsetting av møteplan. Det andre møtet ble avholdt på 
Rikshospitalet hvor teknisk arrangør for årskonferansen 2012 var til stede i første del av møtet. Tredje 
møtet ble avholdt ved Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen. Seks møter er gjennomført via totimers 
videokonferanser og siste styremøte i forbindelse med årskonferansen 2012. 
 
Saker 

 
 Evaluering av årskonferansen 2011 

Arrangør for fjorårets konferanse har gitt tilbakemelding om at temaene positiv kommunikasjon, 
ledelse og positiv tenkning har fått høye score ved deltakernes evaluering av konferansen. Ellers er 
det mange gode tilbakemeldinger på gjennomføring, tema og sosiale tilstelninger. 
 

 Hjemmesiden 
Referat fra styremøter er fortløpende publisert på hjemmesiden. 20 nyheter er publisert og sendt til 
abonnenter siste året. STYRK har p.t. over 400 abonnenter på nyheter fra forumets hjemmeside. 

 
 Etablert høgskolestudie for sekretærer 

Helse Nord-Trøndelag har i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag etablert et høgskolestudium 
for sekretærer. Servicesenteret i Helse Nord-Trøndelag fikk 1mill.kr i offentlig støtte fra VOX, 
Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, til kompetanseheving av egne medarbeidere.  Det har 
vært stor søknad til studiet som har oppstart 28. august med 30 studieplasser. HNT har forbeholdt 
seg 20 plasser til egne medarbeidere.  
 
STYRKs regionkontakt i Helse Midt har vært sterkt delaktig i etableringen av det nye studiet og har 
ved hjelp av forumets kontakter kunnet dra veksler på erfaringer i både Helse Nord og Helse Sør-Øst 
som tidligere har etablert liknede studier. 
 

 Økonomisk støtte til STYRK 
Styret har søkt de regionale helseforetakene om økonomisk støtte til fagforumet STYRK uten at 
dette har gitt positivt resultat. Leder i Helsesekretærforbundet Gro Bengtson har bistått med 
henvendelse til Helsedirektoratet som heller ikke kunne bidra med støtte. Helsedirektoratet ga 
tilbakemelding om at direktoratet ikke disponerer noen tilskuddsordning som er aktuell for søknad 
til slike formål og at det ikke innvilges tilskudd til en bestemt organisasjon uten en forutgående 
kunngjøring som gjør det mulig for flere å søke.  
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Det viser seg imidlertid at flere regionale helseforetak ønsker å gi økonomsk støtte til nettverk i 
egen region. Både Helse Nord og Helse Midt har på denne måten bidratt til videreformidling og 
heving av kompetanse innenfor kontorfaglig virksomhet mellom sykehusene i egen helseregion.   

 
 Valg 

I år, som de siste seks år, har det vært liten pågang med nye kandidater til styret. Etter en del arbeid 
fra valgkomiteen og styret har det imidlertid lyktes å få nye kandidater til årets valg.  
 
Dersom vi skal kunne opprettholde et landsomfattende fagnettverk for kontorfaget er vi avhengig 
av større interesse for kandidatur til styret i STYRK. Styret oppfordrer derfor kontorfaglige ledere i 
alle helseregionene til å bidra til forumets eksistens ved å melde kandidater til styret. 
 

 Regionale konferanser 
I år har tre av fire helseregioner arrangert regionale konferanser: 
 

▪ Helse Vest arrangerte for tredje gang regional konferanse i Bergen 14. og 15. mars. Det var 53 
påmeldte deltakere til konferansen og foredragene hadde følgende temaer; Arbeidsglede, 
Fremtidens merkantile oppgaver og ståsted i sykehusregionen, Samhandlingsreformen og 
meldingsløftet, Vi har alle en travel hverdag, Talegjenkjenning og Coaching. 
 

▪ Helse Midt gjennomførte sin 10. regionkonferanse 7. og 8. mai i Trondheim med 115 deltakere. 
Temaene som ble omtalt var Glimt fra sykehusNorge med innslag fra alle 3 helseforetak; sms-
varsling, Callback – telefonsystem, hvordan unngå fristbrudd? Meldingsløftet og 
Samhandlingsreformen samt Motivasjon og ledelse. Evalueringen viser gode tilbakemeldinger 
på konferansen. 

 
 Helse Nord avholdt sin regionale konferanse 7. mai i Tromsø. Målet med konferansen var å gi 

konferansens 80 deltakere innblikk i en del regionale og lokale prosjekt som pågår i regionen. 
Her nevnes: Kvalitet i pasientdokumentasjonen ved Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Standard arbeidsflyt av interne/eksterne oppgaver ved Nordlandssykehuset, FIKS - Felles 
innføring av kliniske systemer i Helse Nord og RIPS – ny personalportal i Helse Nord. 
Konferansen ble avsluttet med dialog mellom deltakerne og Pasient- og personalombudet ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge. Tema for dialogen var Lov og rett i arbeidshverdagen. 

 
Referat fra alle konferansene finnes i nyhetsarkivet på www.styrk.org  

 
De regionale konferansene oppleves som nyttig nettverksbygging og kunnskapsdeling. 
Styret oppfordrer alle fire regionene til å arrangere konferanser hvert år.  
 

 Årskonferanse 2013   
For første gang på 25 år har det ikke lyktes å få teknisk arrangør til neste års konferanse. Dette er 
beklagelig, men forståelig i forhold til de signaler vi har fått fra helseregionenes satsningsfokus.  
Vi håper derfor at alle fire helseregioner får mulighet til å arrangere regional konferanse i 2013 nå 
også med støtte fra eget regionale helseforetak.  

 
 
Åse-Merete Pedersen 
styreleder 
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