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Helle Borchgrevink, født 22.07.1966, har hatt stillingen som daglig leder for IKS fra 1. oktober 
2013 til 1. september 2015. 
 
Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS) er en frivillig interesseorganisasjon 
med flere lokallag rundt om i landet. IKS er en organisasjon for de som har slitt eller sliter 
med en spiseforstyrrelse. Det er idag 5 ansatte i sekretariatet, 800 medlemmer og 70 frivillige 
i IKS, med lokallag i Tromsø, Trondheim og Oslo.  
 
Helle Borchgrevink har hatt totalansvar for drift og administrasjon av organisasjonen og for 
gjennomføring av overordnede strategier i samarbeid med styret.  
 
Helle har vært ansvarlig for viktige organisasjonsendringer og tydeliggjøring av målsettinger 
og strategier i organisasjonen. Her kan nevnes: 
- Nåsituasjonskartlegging og innføring av ny organisasjonsplattform i samarbeid med styret 
- Innføring av nye teknologiske plattformer, både intranett, økonomisystem og mailsystem 
- Outsourcing av økonomiske leveranser og tjenester  
- Kartlegging og utvidelse av samarbeid med diverse helse-etater, bidragsytere og politiske 

instanser 
- Søknader og rapporteringer til alle bidragsytere, herunder Bufdir. Oslo Kommune, Helse 

Sør og Helsedirektoratet 
 
Helle har initiert og igangsatt utvikling av IKS-Skolen, som er en satsning for å øke de 
frivilliges motivasjon til bidrag i organisasjonen og ikke minst til å styrke frivilliges og brukeres 
selvfølelse og håp på veien mot et liv mot større mestring og bedre psykisk helse. 
 
Helle har også vært ansvarlig for gjennomføring av IKS sitt landsmøte, som blir arrangert 
årlig for alle medlemmene. 
 
Helle har gjennomført en stor snuoperasjon i organisasjonen. I 2013 hadde IKS en svært lav 
kredittverdighet og betalingsevne (C), og to år etter fikk IKS nest høyeste score AA i følge 
Firmafakta fra Bisnode. Hun har samtidig bidratt til økt synlighet gjennom en mengde økte 
aktiviteter i digitale medier. I tillegg økte antall media oppslag for IKS i 2014 og første 6 md i 
2015 med over 100%. 
 
Helle er en positiv og energisk person, som jobber systematisk og målrettet. Hun har mye å 
gi og jeg ønsker henne lykke til med nye utfordringer. 
 
 
Hilsen 

 
 
 

Anett Rubio 
Styreleder 


