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Innkalt som ressurser til saker 39-18 og 41-18: Åsa Hammar (UiB-DPF), Reidun Kjome (Faglig
forum) og Grete Line Simonsen (UiB-DPF). Tilstede: Reidun Kjome (Faglig forum). Vara
tilstede: Trond Egil Hansen (Bergen Kommune).

Sak 36-18 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige
møte
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte ble godkjent.

Saken om administrativt forum (41-18) utsettes til neste møte. Det er ønske om
at gruppen fremover omtales som administrativ brukergruppe.
En sak meldt under Eventuelt.
Som oppfølging siden sist møte ble det opplyst om følgende:
- Bergen Næringsråd ønsker å delta i faggruppen for innovasjon og e-helse, NL
har sagt ja til det
- Det har vært møte med Kommunikasjonsavdelingen UiB om saken med ny
logo/profil
- Ledelse av faggruppen for registre vil i første toårsperiode innehas av IGSUIB, dette i samråd med FHI
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Sak 37-18 Orienteringssaker
•

Byggeprosess Årstadveien 17 – status
HR viste nye arkitektskisser for bygget og status for trinnvis prosess med
bygget. Det er nå planlagt solcellepanel på taket av nytt bygg. Rivingen av
gamle odontologibygg er snart ferdig.

•

Kort orientering fra Den sentrale brukergruppen
Har drøftet mottaks-/resepsjonsløsning, dette blir sett videre på i sak 40-18.
Viktige innspill fra administrativ brukergruppe i den saken.
Sentral brukergruppe ønsker for øvrig avklaringer fra Bergen kommune om
hva arealene i nybygget skal brukes til, og status for legesenter (tas under
Eventuelt)

Sak 38-18 Brukerpanelet i helseklyngen - mandat og sammensetning
Mandat, inkl. sammensetning av panelet, ble fremlagt for arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppen har tidligere (sak 17-18, møte 5. april 2018) sluttet seg til
etablering av panelet og gitt faggruppen for lærings- og mestringsaktivitet
spesielt ansvar for opprettelse og konstituering av panelet.
Første møte i brukerpanelet ble gjennomført 2. oktober, og de hadde noen få
innspill til mandatet.
Arbeidsgruppen ser positivt på mandatet til panelet slik det foreligger.
En kan se for seg at brukerpanelet på sikt kan involveres i saker rundt utdanning
og forskningsaktiviteter.

Sak 39-18 Skisse for seminaret på Solstrand 8. – 9. januar 2019
Skisse og tentativ deltakeroversikt ble presentert av Reidun Kjome.
Innspill til programmet: Ønske om å kunne få med klyngefasilitator for MCB i
programmet. Innlegg om folkehelse, ev global helse, ses på som aktuelt.
Tematikk som vil favne bredt er Fremskrivning av fremtidig sykdomsbyrde.
Positive innspill til opplegg med work-shop for å få aktivisert deltakere.
Aktuelt for dag 2: gruppevise inndelinger, speed-dating, postere, abstracts.
Innspill ang deltakere:
Ønske om at flere representanter fra fagmiljøene må være med.
Drøfting av omfang for deltakelse fra hver partner. De nye trenger å være med
for å selge inn konseptet internt.
Seminaret kan bli planlagt i større format neste gang, men Solstrand er formatet
denne gang.
Ønsket oppfølging: Få en rask avklaring av hvem fra de fastsatte gruppene som
skal delta, åpne opp for ledige plasser etterpå.

Sak 40-18 Mottak i nybygget- funksjonsløsning. Drøftingssak
Visning av tre ulike løsninger v/ HR; en resepsjonsløsning (fysisk rom), en digital
resepsjon og en kombinasjonsløsning med digital/resepsjonsbenk.
Sistnevnte løsning ses som særlig aktuell for kommunen ift brukerrettede tiltak,
der det er viktig med en mottaksfunksjon utover det digitale. Arbeidsgruppen er
positive til at en planlegger videre for denne løsningen. En kombinasjonsløsning
tar også høyde for at det vil være andre innganger på bygget der pasienter vil
ankomme og få en tettere oppfølging.
2

Sak 41-18 Rapport fra Administrativt forum
Saken utsatt til neste møte.

Eventuelt
Bergen kommune og arealer i nytt bygg v/ GR- Sentral brukergruppe ønsker avklaringer
fra Bergen kommune om hva arealene i nybygget skal brukes til, og status for legesenter. Det
er viktig at det blir en avklaring av funksjoner i bygget, brukergruppen har også formulert
dette i en epost nylig. Eposten tas med i videre drøftinger av saken i kommunen, og ledelsen i
klyngen stiller seg gjerne til rådighet for informasjon hvis det er nødvendig. GR presiserer at
de spesielle funksjonene som kreves av et legesenter må bli ivaretatt i klyngen.
Det er ønske om statusrapport fra kommunen på denne saken i neste møte (1. november).
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