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Inviterte: Arjun Ahluwalia/UiB-KA (sak 43-18), Jens Kristian Fosse/HVL (sak 44-18), Grete
Line Simonsen/UiB-DPF (sak 47-18). Vara i møtet: Per Einar Binder (UiB-DPF) og Åsa
Hammar (UiB – Sentral brukergruppe)

Sak 42-18 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige
møte

Innkalling, oppdatert saksliste og referat fra forrige møte godkjent. Sakslisten
ble revidert før møtet for å få inn sak om ny logo (sak 43-18). Sak 45-18
utsettes til neste møte. En sak meldt under Eventuelt.

Sak 43-18 Profilering Alrek – ny logo

Oppfølging av sak 29/18 fra møte 14. juni 2018.
Presentasjon av nytt forslag til logo v/Arjun Ahluwalia, Kommunikasjonsavd. UiB.

I arbeidet med logoen er det lagt vekt på det historiske perspektivet for stedet
(Alrek/Ulriken) i tillegg til de verdiene en ønsker å fremme i helseklyngen;
styrken av fellesskapet og samarbeid. Arbeidsgruppen stiller seg positive til
videre formidling av disse perspektivene i arbeidet med å etablere logoen.
Forslaget formidles videre til Styringsgruppen.

Vedtak:

Arbeidsgruppen går inn for det forslaget til logo for Alrek helseklynge som ble
presentert i møtet.

Sak 44-18 Rapportering fra faggruppen Innovasjon og e-helse
Presentasjon v/ leder av faggruppen Jens Kristian Fosse

Etter sommeren har det kommet inn nye representanter i gruppen fra Bergen
næringsråd, AbleOn og SEFAS.
Partnerne er alle i gang med å styrke arbeidet med innovasjon, så faggruppen
må bygge på det som allerede gjøres. Ser en oppgave i å skape rom for
nytenkning, ideutvikling og samarbeid, og skape arenaer for innovasjon i
klyngen. Gruppen ser et særlig stort potensial for studentperspektivet i dette.
Frokostmøtet som gruppen fasiliterte 23. oktober viste at Alrek som klynge
svarer veldig godt til de perspektivene som Helsedirektoratet har skissert opp i
rapporten Helhetlig system for innovasjon i helse- og omsorgstjenestene (IS2642)
Arbeidsgruppen var veldig positive til det som ble presentert, ser det som viktig
å fokusere på lavthengende frukter og styrke samarbeidet for studentene – på
tvers av utdanningene. Ber om at det fortsatt jobbes med å avstemme behov og
forventninger hos aktørene i klyngen.
Innspill om Inkubatorbygget ved MED-UiB som er under planlegging, ønske om
at det kobles inn mot faggruppen og den satsingen de fasiliterer.

Sak 45-18 Profilering Alrek – forslag til Arendalsuka 2019
Saken ble utsatt til møtet 13. desember 2018

Sak 46-18 Brukerpanelet i helseklyngen – endelig mandat

Oppfølging av sak 38/18 fra forrige møte i arbeidsgruppen. Nå som vedtakssak.
NL presenterte kort notat i saken og viste til at første møte i brukerpanelet ble
avholdt 02.10.18. Innspill til rettelse av «eventuelt» i ordlyden under oppgaver
for panelet, punkt 3.

Vedtak:

Arbeidsgruppen slutter seg til forslaget til mandat for brukerpanelet i Alrek
helseklynge.

Sak 47-18 Rapport fra Administrativ brukergruppe

Grete Line Simonsen presenterte hovedpunktene i rapporten, datert 18.04.18.

Faglig samarbeid avhenger av at det ikke ligger administrative hindringer i veien,
og gruppen har i rapporten pekt på konkrete punkter som må avklares;
administrativ organisering, IT-løsninger og fellesarealer.
Gruppen ser det som viktig med god organisering av det administrative, og har
drøftet at noen funksjoner må være felles (bl.a. IT-løsninger) og at noen må ta
en overordnet rolle på enkelte områder.
Siden rapporten ble levert er det to forhold som er fulgt opp sentralt;
- IKT-prosjekt for å se på mulige fellesløsninger (jfr. o-sak i møte 23.08.18)
- Avklaring av løsning for mottak/resepsjon (jfr. sak 40/18 i sist møte)
Arbeidsgruppen støtter intensjonen om å avklare og ivareta fellesfunksjoner i
bygget, og påpeker at dialogen mellom administrativ brukergruppe og den
sentrale brukergruppen må være tett og åpen. Ved rapporteringer som denne får
arbeidsgruppen nyttig informasjon om prosessen, men det må rapporteres og
besluttes i den sentrale brukergruppen.
I dialogen med sentral brukergruppe må det nå avklares om administrativ
brukergruppe skal få nye arbeidsoppgaver. Gruppen vil gjerne fortsette arbeidet,
og tar dette opp med sentral brukergruppe i kommende møte med de.

.

Sak 48-18 Orienteringssaker
•

•

Bergen kommune og arealer i Årstadveien 17, oppfølging av Eventuelt-sak
fra møtet 11.10.18. Saken følges opp av NL, ev orientering i neste møte
Komite som skal vurdere søknadene om samarbeidsmidler 2019 – utvidelse
For kommende vurdering av søknader trenger komiteen representanter fra
FHI, HUS og HDS, i tillegg til representanter som deltok i forrige runde. Det
kommer en henvendelse på e-post. Petter Thornam ble meldt inn fra HDS.

Eventuelt
Kommende møte i styringsgruppen Alrek helseklynge, 16. november:
RB orienterte om aktuelle saker: rapportering fra arbeidsgruppe og faggrupper,
status byggeprosess, samarbeid med Hordaland fylkeskommune, grafisk profil,
studentrepresentasjon. I tillegg blir oppdatert kommunikasjonsplan fremlagt.

