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Organisasjon Navn Kode Innkalt Forfall 
Universitetet i Bergen, leder Nina Langeland NL x  
Universitetet i Bergen, rektorat Robert Bjerknes RB x  
Universitetet i Bergen - DPF Bente Wold BW x x 
Universitetet i Bergen - MED Per Bakke PB x  
Bergen kommune Nina Mevold NM x x 
Høgskulen på Vestlandet Randi Skår RS x vara 
Uni Research Ingvild Eide Graff IEG x  
Universitetet i Bergen Rune Indrøy RI x x 
Universitetet i Bergen - EIA Helge Rekve HR x  
Universitetet i Bergen Kirsti Robertsen Aarøen KRA x X 
Helse Bergen Clara Gjesdal CG x  
Haraldsplass Diakonale sykehus Kjerstin Fyllingen KF x  
Universitetet i Bergen – adm MED Kristin Walter KW x  
Universitetet i Bergen, leder 
Sentral brukergruppe 

Guri Rørtveit GR x  

Universitetet i Bergen – leder 
Faglig forum 

Reidun Kjome RK Innkalles 
etter behov 

(X) 

 
 
Sak 13-18  Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige 
møte  

Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte godkjent. En sak meldt under Eventuelt. 
 

Sak 14-18 Orienteringssaker 
 

• Orientering fra møtet i styringsgruppen 13. mars 2018: Anbefaling om navneskifte - til 
Alrek helseklynge. Saken skal opp i universitetsstyret på kommende møte (torsdag 12. 
april). I møtet var det ellers sak om byggeprosjektet og studentrepresentasjon (se sak 
18-18). Drøfting av hvilken rolle styringsgruppen har i formalitetene rundt en ev 
navneendring. Det ble anbefalt at rolleavklaringen mellom styringsgruppen og 
universitetsstyret på generelt grunnlag (om relasjoner eller bygg) drøftes videre i 
styringsgruppen. 

• Byggeprosess Årstadveien 17 – status: Fase med forhandling, pristilbud for 
totalentreprenør denne uken. Kontrakt skal være på plass i slutten av mai, deretter 
følger en optimaliseringsprosess. Høringsfrist reguleringsplan kommunen: 16. april.  

• Kort orientering fra Den sentrale brukergruppen: Brukerprosessen er i en aktiv fase, 
der Mellomrom arkitekturpsykologi as skaper involvering og gjennomfører 2 verksteder 
i hvert miljø. Åpner opp for nye løsninger der klyngetenkningen tar form. På neste møte 
skal brukergruppen snakke om kantinedrift i bygget. Sammen (tidl. SiB) vil presentere 
ulike konsepter.  
 
 



 
I tiden fremover må en se på hvordan vi kan dra nytte av erfaringene fra 
brukerprosessen, dette bør også bli sak på neste arbeidsgruppemøte. I denne 
sammenheng er det viktig med innspill fra Administrativt forum (IT, booking, tekniske 
løsninger etc.)  
 

• Status faggrupper: Innovasjon og e-helse, gruppen skal ledes av Jens Kristian Fosse 
(HVL) i stedet for Helge Ræder (MED-UiB). Representasjon fra KMD skal også på plass.   
Første møte i faggruppen i løpet av en måneds tid.  
Faggruppen for LMS skal rapportere på neste møte i Arbeidsgruppen. 

 
Sak 15-18  Samarbeidsmidler for 2018 – fordeling  

Sak unntatt offentlighet før behandling i møtet. 
NL la frem forslaget fra vurderingsgruppen om tildeling av samarbeidsmidler for 2018.  
Det var totalt 9 søknader om samarbeid innen forskning og utdanning, hvorav 4 
søknader foreslås tildelt midler.  For søknader om studentsamarbeid foreslås alle de 3 
søknadene tildeling.  
 
Søknader om samarbeid innen forskning og utdanning: 

 
Kontaktansvarlig Navn på prosjekt Sum tildeling 
Sabine Ruths, 
Allmennmedisinsk forsknings-
enhet (UNI) og IGS/UiB 

Fastlegetjenestens rolle for arbeidsdeltakelse hos 
pasienter med depresjon – en nasjonal 
registerstudie 

100 000 

Liv Jorunn Solstad, Senter for 
omsorgsforskning Vest, HVL 

INTRO- Introduksjon til den kommunale helse- og 
omsorgssektoren 

75 000 

Ane Johannessen, IGS/UiB Tverrprofesjonell samarbeidslæring på Lærings- og 
mestringssenteret i Bergen og Frisklivs- og 
meistringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden 

24 000 

Anna Helle-Valle, Avdeling for 
Sykehjemsmedisin/ Bergen 
kommune og Institutt for 
Samfunnspsykologi/UiB 

Uro på forsterket psykiatrisk enhet på sykehjem - et 
aksjonsforskningsprosjekt med ansatte og beboere 

100 000 

 
 

Søknader om studentsamarbeid: 
 

Kontaktansvarlig Navn på prosjekt Sum tildeling 
Kristin Stotesbury 
(psykologistudent) 

Hvordan oppleves det å bruke lavterskel chat-
tjeneste? 

50 000 

Lene Dæhlin (medisinstudent) Tverrprofesjonell studentdrevet klinikk 30 000 
Martha Rolland Jacobsen 
(tannlegestudent) 

Behandling av pasienter med flyktningebakgrunn 20 000 

 
Prosjektene som tildeles midler ønskes ivaretatt i profilering av helseklyngen fremover.  

 
Vedtak:  Arbeidsgruppen vedtar fordeling av samarbeidsmidlene for 2018 i tråd med 
foreliggende forslag fra vurderingsgruppen. 
 

 
Sak 16-18  Samarbeidsmidler for 2019 – føringer 
 

NL innledet til drøfting av hvordan utlysning av midlene skal tas videre for 2019.   
Utlysningen for 2018 var begrenset til miljøene i byggetrinn 1. Hvem skal kunne søke i 
neste runde og hvilken sum midler skal utlyses (jfr. budsjettprosess for 2019)?  
 
Siden sist runde er arbeidsgruppen utvidet, og det er enighet om at det samlede 
helseklyngeprosjektet må avspeiles i neste søknadsrunde. Alle partnere må bidra 
økonomisk og kunne delta i søknadsrunden (inkl. Folkehelseinstituttet).  
Viktig å formidle at helseklyngen er mer enn et bygg (husklynge), men stimulere til en 
virtuell klyngetenkning. 



 
Primærfokus: primærhelsetjenesten, samhandlingsfokus. Det kan være aktuelt å lage  
en type evaluering av prosjektene for å sikre at vi får til samarbeid på tvers. 
Fortsatt viktig å sette som vilkår at flere partnere bidrar i søknader. Det kan også være 
aktuelt med tematisk opplegg knyttet til faggruppene. 
 
I forhold til studentene kan det vurderes enda tettere oppfølging. Vi må sørge for å 
koble studentene på aktuelle ressurser i miljøene våre. Fortsette å støtte opp om 
arrangement og prosjekter, som en type mentorering – også i etterkant. 
 
Det ble foreslått kr. 75 000 pr. partner som sum for 2019. I tillegg forslag om at det  
ved en slik utvidelse kan være aktuelt med et økende fokus på studentene.  
  
Oppfølging: Til neste møte i Arbeidsgruppen fremmes sak med forslag til konsept for 
samarbeidsmidlene 2019, inkl. utkast til utlysningstekst. Faglig forum bes bidra i denne 
prosessen slik som sist. 
 
 

  
Sak 17-18 Brukermedvirkning i prosjektet 
 
 Sak utsatt fra sist møte. Det ble innledet om oppdatert saksnotat v/ NL.  
 

Vedtak: Arbeidsgruppen støtter forslag til etablering av et brukerpanel som skal 
fungere som en referansegruppe for den videre planleggingen i Helsecampus 
Årstadvollen. Faggruppen for lærings- og mestringssenter får et spesielt ansvar for 
opprettelse og konstituering av referansegruppen. 

 
 
Sak 18-18 Studentrepresentasjon i prosjektet 
 

Saken er fulgt opp etter møte i Styringsgruppen 13. mars 2018 (jfr. o-sak over). 
 

Vedtak: Arbeidsgruppen slutter seg til anbefalingen fra Faglig forum om å etablere et 
studentpanel som kan ivareta studentrepresentasjonen inn i de aktuelle fora i 
Helsecampus Årstadvollen. Faglig forum får et spesielt ansvar for å ta saken videre med 
de formelle studentorganene for drøfting, og videre bidra til etablering av en 
representasjonsordning som ivaretar behovene slik de fremstår fra både studentenes og 
prosjektets side. 

 
 
Sak 19-18 Innspill om helseklyngen til aktuelle møtearenaer fremover 
 

Drøfting av aktuelle nasjonale møtepunkt fremover og formidling av helseklyngen på  
disse arenaene (Arendalsuken, møte med Helse – og omsorgskomiteen/ 
Hordalandsbenken, møter i departement etc.).  
 
Viktig å legge vekt på hvordan utviklingen av klyngen har vært siste periode, 
konkretisering av prosjekter som allerede er i gang. Formidle mer om fellesskapet.  
 
På utdanningssiden bør det tas initiativ til å få oppdragsfestet intensjoner om samarbeid 
på tvers av studieprogram innen helse.  

 
 
Eventuelt 
 

Det er oppnevnt representant fra Folkehelseinstituttet til styringsgruppen, det samme 
bør gjøres for Arbeidsgruppen. NL bes følge opp.   
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