
 

 

UNIVERSITETET I BERGEN 
 
 

 
REFERAT 

 
Prosjekt Alrek helseklynge 
Organ Arbeidsgruppen 
Sted Muséplass 1, møterom 2 Dato: 23.08.2018 

  Kl: 14:45-16:00 
 
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  
Universitetet i Bergen - MED Per Bakke PB x  
Bergen kommune Nina Mevold NM x vara 
Høgskulen på Vestlandet Randi Skår RS x  
Uni Research Ingvild Eide Graff IEG x  
Universitetet i Bergen Jon Håkon Øen JHØ x x 
Universitetet i Bergen - EIA Helge Rekve HR x Fra sak 

34-18 
Helse Bergen Clara Gjesdal CG x X 

Haraldsplass Diakonale sykehus Kjerstin Fyllingen KF x  

Folkehelseinstituttet Simon Nygaard Øverland SNØ x  
Universitetet i Bergen, leder 
Sentral brukergruppe 

Guri Rørtveit GR x x 

Universitetet i Bergen, 
kommunikasjonsforum 

Marion Solheim MS x  

Universitetet i Bergen – adm MED Kristin Walter KW x  
 
Vararepresentant Trond Egil Hansen møtte fra Bergen kommune. Reidun Kjome/leder Faglig 
forum var invitert til møtet for rapportering under sak 34-18. 
 
Sak 32-18  Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige 
møte  

Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte ble godkjent.   
 

Sak 33-18 Orienteringssaker 
 

• Byggeprosess Årstadveien 17 – status 
Utvendig rivning har begynt, de store maskinene kommer i løpet av en uke. 
Bygging starter rett etter rivning, 15 måneders byggetid er beregnet. 
Kort orientering fra Den sentrale brukergruppen (innspill fra HR i GR 
sitt fravær) Brukerprosess på møblering av bygget har startet – i tråd med 
fastsatte planløsninger. Ny prosjektleder på IKT, Sidsel Storebø, ser på 
mulige fellesløsninger i bygget. Arbeidsgruppen ønsker videre oppfølging på 
dette temaet, jfr. rapporten fra Administrativt forum.  

• Oppstart av Faggruppe for registre; Det kommer forlag fra FHI til ny 
leder av gruppen, øvrige representanter meldes inn fra miljøene innen 6. 
september 

• Samarbeidsmidlene for 2019 – utlysning: Utlysningen må spres videre til 
alle miljøer og partnere i klyngen, ikke bare via nyhetsbrev og klyngens 
nettside. 

https://www.uib.no/alrekhelseklynge/118176/faggruppe-registre
https://www.uib.no/alrekhelseklynge/119550/utlysning-samarbeidsmidler-2019


 
 
 
Sak 34-18  Rapportering fra Faglig forum v/ leder Reidun Kjome 
 
• Status prosjekter, samarbeidsmidler for 2018 

Prosjektene som fikk tildelt midler for 2018 har rapport inn hvordan status er pr. august. 
Skriftlig oversikt sendes Arbeidsgruppen etter møtet. 

• Frokostmøter høsten 2018. Det er planlagt tre frokostmøter h-18, og det har gått ut 
informasjon om arrangementene via nyhetsbrev, nettsider og arrangement på facebook;  
- 24. september – Om læringsmiljøet i helseklyngen 
- 23. oktober – Innovasjon og e-helse i helseklyngen 
- 5. november – Vurdering av klinisk kompetanse/ferdigheter hos studentene 

I tillegg arrangeres en tverrfaglig studentkveld 28. august*, og denne er promotert sammen 
med informasjon om Alrek helseklynge for nye studenter ved UiB og HVL i studiestarten 
(stands og flyers).    (NB: i etterkant av møtet er arrangementet utsatt til 25. september) 
 
Arbeidsgruppen er positive til den tette oppfølgingen av prosjekter som er tildelt midler. 
Det ønskes oppfølging av informasjon om frokostmøter og samarbeidsmidler hos alle partnere, 
særlig utfordrende å nå frem ved HUS og HDS.    
 
  
Sak 35-18 Profilering Alrek helseklynge 
 
Marion Solheim hadde en innledning der inntrykk fra helseklyngens arrangementet på 
Arendalsuka 14. august ble oppsummert. Det ble drøftet ideer til planlegging av ev 
arrangement neste år, i tillegg til generelle tiltak for profileringsarbeid i Alrek helseklynge: 
 
Planlegging av ev arrangement neste år må starte umiddelbart.  En minigruppe bestående av 
Marion Solheim, Simon Nygaard Øverland og Trond Egil Hansen får frist til å lage et forslag til  
arbeidsgruppens møte 1.november. 
 
Ønskede forbedringer neste år: færre kokker, bedre regi, spisse og fokusere budskap, ha 
generalprøve på forhånd, rom for spørsmål fra salen. I tillegg ønske om arrangementssted 
med god tilgjengelighet (universell utforming). Norce ønsker å bidra neste år, vise prosjekter  
der flere partnere er med.  
 
Forslag for 2019: synliggjøre det vi driver på med i klyngen, ikke om selve konseptet Alrek.  
Ha i mente at det er valgår.  
 
Generelt om profilering:  
Forslaget til logo presentert på forrige møte (sak 29-18) ble ikke aktuell å ta i bruk. Vi må 
jobbe videre med logo for klyngen, og gruppen ønsker at Kommunikasjonsavdelingen ved UiB 
ivaretar denne oppgaven fremover.  En ønsker at logo er klar til seminaret på Solstrand 8. – 9. 
januar 2019. 
 
Det er opprettet en profil for Alrek på facebook, og det er ikke hensiktsmessig å vente på logo 
før denne tas i bruk. Arbeidsgruppen ber om at det blir formidlet til Kommunikasjonsforum. 
HDS og FHI ønsker å ha kontakt med Kommunikasjonsforum, de melder inn kontaktpersoner. 
 
 
Eventuelt 
NL tok opp to saker som er aktuelle for kommende møter: 
 
1. Utdanningssynergier i Alrek helseklynge - kan vi bestille noe fra studiedekanene? 
Det er ønskelig at det gis et oppdrag til studiedekanene med tanke på møtet 1. november. NL 
tar kontakt med dekanene for videre oppdrag til studiedekanene. 
 
2. Oppfølging av arealplan for byggetrinn 3, oppstart av reguleringsarbeid. EIA orienterer på 
møtet i september eller november. 

https://www.uib.no/alrekhelseklynge
https://www.uib.no/alrekhelseklynge/119552/tverrfaglig-studentkveld-om-alrek-helseklynge
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