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Vara i møtet: Hilde Haaland-Kramer (HVL), Marta Ebbing (HUS), Ida Sangnes (HDS).
Hildur Cecilie Søhoel, leder på TkVest/Hordaland fylkeskommune ble ønsket velkommen som
ny representant i gruppen.

Sak 01-19 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige
møte

Innkalling, oppdatert saksliste og referat fra forrige møte godkjent.
Sak 04-19 ble utsatt til neste møte, 21. februar. Da vil også sak om rammene
for en ny faggruppe i global helse legges frem. Ingen saker under Eventuelt.

Sak 02-19 Orienteringssaker
•
•

Byggeprosess Årstadveien 17 – status; Ikke noe nytt å melde siden sist.
Kort orientering fra Den sentrale brukergruppen; Gruppen hadde møte
forrige uke, med klyngefasilitering som hovedsak (jfr. sak 05-19).
Psykologisk fakultet ønsker å forbeholde gruppe-/møterom i underetasje til
eget bruk, og det er akseptert av brukergruppen pga. sensitiv pasientinformasjon tilknyttet rommene.
Arbeidsgruppen kommenterte håndtering av policy for bruk av felles rom/
areal i nybygget for klyngen. En må se på helhetlig kapasitet i rombruk og ha
en fornuftig utnyttelse. I tematikken grenseoppgang rundt helseopplysninger
og arealer har odontologimiljøet viktige erfaringer som kan trekkes inn.

•

Arbeidsgruppen vil ta initiativ til at temaet settes på agendaen i et
møtepunkt der Den offentlige tannhelsetjenesten el IKO/UiB inviteres spesielt
til å formidle sine erfaringer om helseopplysninger, digitale systemer og
sambruk som en del av hverdagen.
Solstrand-seminaret 8. – 9. januar
Seminaret ble oppfattet som positivt, og flere av miljøene hadde stort utbytte
av å delta. Deltakere opplevde at klyngen har kommet et steg videre, at ting
har utviklet seg og at forpliktende samarbeidsprosjekt bygges opp. Sesjonen
om klynger satt utviklingen av Alrek helseklynge i perspektiv, og bekreftet at
mye av det som pr i dag er i gang (bl.a. samarbeidsmidler og frokostmøter)
er viktige tiltak. Oppfordringen om å sitte sammen med folk fra miljøer en
ikke kjenner var et godt grep, og det førte til mange gode samtaler under
seminaret. Det ble for øvrig savnet noe mer diskusjon mellom innleggene.
Det burde vært anledning til å gi denne type feedback til komiteen i etterkant
av seminaret.
I fremtidige seminarer ønsker arbeidsgruppen å ha en enda tettere kobling
mot programmet, for å sikre retning og strategi. Det er viktig å få eierskapet
til klyngen ned til de som deltar, og klyngeseminar kan med fordel inneholde
mer aktiviserende elementer. Aktuelt med work-shops og parallellsesjoner
der spesifikke tema drøftes og utvikles.

Sak 03-19 Bergen kommune – ambisjoner for Alrek helseklynge
Presentasjon v/ Benedicte Løseth, Bergen kommune
Bergen kommune skiller seg ut som partner ved at den politiske dimensjonen er
helt sentral. Mange av føringene på helsefeltet ligger fast i vedtatte strategier og
planverk. Alrek helseklynge kan engasjere seg i prosessene forut for planarbeid.
Arealene i nybygget ønskes dels brukt til tjenester som kan være interessante
for innbyggerne (kommunerommet), dels til faste kontor. USHT og legekontor vil
ha fast tilholdssted der. Kontorer vil ellers kunne bli brukt til aktuelle og/el
tidsavgrensede prosjektsamarbeid etter behov. Kommunen har et ønske om å
involvere brukere av kommunens tjenester i forskning, innovasjon og utdanning.
Nytt navneforslag på kommunerommet, som nå er forankret: Bergen Borgertun.
Arbeidsgruppen ser det som viktig at prosessen med legekontoret kommer på
plass, for å sikre tilhørighet og identitet for aktørene. Kommunen v/ fagsjef
Trond Egil Hansen holder i saken.

Sak 04-19 Profilering Alrek – forslag til Arendalsuka 2019
Saken utsatt til neste møte.

Sak 05-19 Langsiktig klyngefasilitering
Innspill fra Den sentrale brukergruppen v/ Guri Rørtveit.
Gjennomgang av notat som var spilt inn til arbeidsgruppen. Brukergruppen har
identifisert et behov for profesjonell klyngefasilitering i kommende faser, et
behov som går ut over det ansvaret for fasilitering som ligger i mandatet til
bestående grupper (Faglig forum). I tillegg peker de på behov for å etablere et
husstyre. Et tredje punkt adresserer ansvaret og tilknytningen til Administrativ
gruppe fremover. Administrativ gruppe ligger inntil videre under brukergruppen,
men bør ha et fast mandat og kanskje for fremtiden ligge under et husstyre?

I innspill under drøftingen ble det poengtert at helseklyngen pr i dag er
organisert som et prosjekt, med en struktur som er knyttet til ledelse i kraft av
styrings- og arbeidsgruppen. Oppfordring til at vi må være forsiktige med å
etablere en klyngestruktur som går parallelt med dagens grupper/organisering.
Det er samtidig viktig å se det som gjelder nybygget i Årstadveien 17 uavhengig
av det som skjer i klyngen på et mer overordnet nivå. Her er det ulike behov.
De aspektene som påpekes av brukergruppen er viktige for drift av bygget i
Årstadveien 17 når det er ferdig. Det må defineres på hvilket tidspunkt bygget
går over i en driftsfase. I den fasen vil det være behov for et koordinerende
ledd, med styrking av definerte funksjoner. En må se på behov for fasilitering
som går utover det hver aktør vil ha behov for i egen virksomhet (kommunen
som eksempel). En må for øvrig - før driftsfasen - sette i gang arbeid for å gå
gjennom kapasitetsutfordringer på undervisningsarealene.
Det er ønske om at Arbeidsgruppen skal sikre styrken i det overordnede
perspektivet som kreves for utvikling av klyngen fremover. En må få til
klyngefasilitering enda bedre enn det vi gjør i dag, som en kunnskapsklynge og
ikke som en næringsklynge. Kan det være mest realistisk med omprioritering av
ressurser fremover for å håndtere alle utfordringene som ligger i arbeidet? Skal
det komme tydeligere bestillinger fra arbeidsgruppen til hvilke miljøer som skal
samarbeide o.l.? Saken må drøftes nærmere.

