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Vara i møtet: Ellen Bergreen (Hordaland fylkeskommune), Gro M. Sandal (UiB-DPF).
I tillegg deltok Grethe Borvik Holmstrøm, Kommunikasjonsavdelingen UiB.
Benedicte Løseth ble gratulert med ny jobb som påtroppende forskningsdirektør ved UiB.

Sak 06-19 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige
møte
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte godkjent.
Ingen saker meldt under Eventuelt.

Sak 07-19 Orienteringssaker
•
•

Byggeprosess Årstadveien 17 – status. Orientering utgikk.
Kort orientering fra Den sentrale brukergruppen; aktuell sak for
kommende møte i gruppen er policy for bruk av møterom. De er også opptatt
av at det kommer på plass en løsning for legekontor, og viser til dialog med
Bergen kommune.

•

•

•

•

Utdanningssynergier i Alrek helseklynge – initiativ. Det er berammet et
møte med de fire utdanningsdekanene ved HVL og UiB. Arbeidsgruppen får
nærmere informasjon etter at møtet har funnet sted.
Forskningsnettverk hjernehelse – invitasjon til samarbeid.
Helseklyngen er invitert inn som samarbeidspartner i et nettverk i regi av
Neuro-SysMed (Forskningssenter for klinisk behandling i Helse Bergen/UIB).
Primært en sak som Faglig forum følger opp. Viktig å koordinere slike
samarbeid i klyngen, i denne saken oppfølging også ved Folkehelseinstituttet.
Samarbeid NORCE – Det psykologiske fakultet/UiB Viktig at drøfting
om samarbeid blir konkretisert, og at det en snakker om i bilaterale
kontaktmøter blir tatt opp videre. Noe kan drøftes i arbeidsgruppen, noe i
faggrupper. Frokostmøter er aktuelt for enkelte tema, meldes inn via Faglig
forum.
Grunnsteinsnedleggelse 5. april 2019 Invitasjon med påmeldingsinfo er
sendt ut. Det blir innledninger fra partnere i klyngen som del av programmet.

Sak 08-19 Faggruppe global helse
Det ble lagt frem forslag til vedtak om at initiativet om en faggruppe for global
helse bør utgå fra satsingen på Global Challenges/ Globale samfunnsutfordringer
ved UiB og at øvrige samarbeidspartnere fra Alrek helseklynge inviteres inn.
Forslaget til vedtak ble drøftet, og i utgangspunktet ser arbeidsgruppen det som
viktig at vi ikke lager parallelle løp innen samarbeid. Det ble drøftet hva en
faggruppe i helseklyngen skal være og hva hver partner ser som interessante
perspektiver. Det er ønsket større grad av forpliktelse i hvordan samarbeidet og
relasjonen mellom partnerne skal være.
Kommunen er positiv til å delta, og i et samarbeid om global helse er det sosial
ulikhet, migrasjon og innvandrerhelse som er sentralt for de.
Migrasjonsaspektet for gruppen må beskrives tydeligere. Det er også ønsket at
tannhelse blir inkludert, odontologimiljøet har mye engasjement om det globale.
Oppfølging av saken: Forslaget til mandat og sammensetning for en faggruppe
sendes tilbake og det bes om at en i dialog med bl.a. Bergen kommune finner et
mandat og en samarbeidsrelasjon som kan fungere. Interessen for temaet er
stor blant partnerne i klyngen, men en ønsker ikke parallelle strukturer til det
som allerede er etablert med utgangspunkt i Global Challenges/Globale
samfunnsutfordringer ved UiB - og der flere partnere i helseklyngen allerede
samarbeider. Dersom global helse skal bli en faggruppe i Alrek helseklynge må
Bergen kommune med som premissleverandør, med migrasjon og helse samt
sosial ulikhet i helse som naturlige sentrale tema.

Sak 09-19 Profilering Alrek – forslag til Arendalsuka 2019
Utsatt fra forrige møte (sak 04-19) Forslag v/ Marion Solheim, Simon Nygaard
Øverland og Trond Egil Hansen ble presentert i møtet.
Foreslått hovedtema om eldreomsorg og livets siste fase.
Drøfting av om temaet har for snevert fokus, er for langt fra hovedutfordringene
i primærhelsetjenesten? Det blir en viktig balanse mellom budskap, klisjeer og
innhold. I et kommunikasjonsperspektiv er det viktig med tema som treffer folk,

skaper gjenkjenning og engasjement.
I en fase der det skal bygges opp et fellesskap og samarbeid i helseklyngen kan
fokus på eldre være gunstig. Vi må finne nye vinklinger, utfordre, være kreative
og ha elementer der publikum kan prøve ut løsninger eller situasjoner selv (VR).
Gir muligheter for å spenne ut hele den faglige viften for klyngen; musikkterapi,
tannhelse (gerodontologi), polyfarmasi, migrasjon osv. Bruker- og pårørendeperspektivet er viktig å få med. Kommunens kommende seniorplan kan ha
aktualitet i videre planlegging
Arbeidsgruppen slutter seg til hovedtemaet, og det viktige nå er å komme videre
med detaljering, få invitert inn bidragsytere (inkl. ministernivå) og identifisere
hvem som skal delta fra hver partner. Det må også lages en plan for å selge inn
temaet frem mot arrangementet.
Oppfølging av saken: Det etableres en ansvarlig aksjonskomite. I tillegg bes
alle samarbeidspartnere om å melde inn hvilke tema eller folk de kan delta med i
arrangementet, og det settes en kort frist.
Arbeidsgruppen får status om arbeidet i hvert møte utover våren.

Sak 10-19 Revidert kommunikasjonsplan og felles nettside for klyngen
Grunnet tidsnød ble saken utsatt til neste ordinære møte, og Grethe Borvik
Holmstrøm fra Kommunikasjonsforum inviteres inn på ny.
I mellomtiden bes det om at forumet suppleres med ny representant fra hhv
Bergen kommune og Høgskolen på Vestlandet.

