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UNIVERSITETET I BERGEN 
 
 

 
REFERAT - STYRINGSGRUPPEMØTE 

  
Prosjekt Helsecampus Årstadvollen 
Organ Styringsgruppen 
Sted Muséplassen 1, Kollegierommet Dato: 13.03.2018 

  Kl: 13:00-15:00 
 
Organisasjon Navn Kode Innkalt Forfall 
Universitetet i Bergen Dag Rune Olsen DRO x  
Universitetet i Bergen Robert Bjerknes RB x  
Høgskulen på Vestlandet Berit Rokne BR x  
Helse Bergen Eivind Hansen EH x x 
Bergen kommune Nina Mevold NM x  
Haraldsplass Diakonale Sykehus Kjerstin Fyllingen KF x  
Uni Research / NORCE Aina Berg AB x x 
Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg CS x x 
Universitetet i Bergen - DPF Bente Wold BW x x 
Universitetet i Bergen - MED Per Bakke PB x  
Universitetet i Bergen – SV Jan Erik Askildsen JEA x  
     Fra Universitetet i Bergen    
     møter også: 

    

                 Arbeidsgruppen Nina Langeland NL x  
                 Rektors kontor Rune Indrøy RI x  
                 EIA Even Berge EB x  
                 EIA Helge Rekve HR x   
   Møtte:  
Helse Bergen Clara Gram Gjesdal CGG For EH  
Uni Research Aase Bente Groth ABG For AB  
Det Psykologiske Fakultet Gro Mjeldheim Sandal GMS For BW  
 
 
 
Sak 1-18 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige 
møte  
 

Vedtak: 
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte ble godkjent. 
 

Sak 2-18 Status byggetrinn 1 – Årstadveien 17  
 

Status for byggeprosjektet inkludert brukerprosessen ble presentert i møtet av Helge 
Rekve og Robert Bjerknes (Vedlegg 1). Byggeprosjektet går i hovedsak etter planen, 
men utfordring med høy grunnvannsstand og flytting av en trafokiosk knyttet til drift av 
trolleybussene som går gjennom Årstadveien gjør at tidspunktet for ferdigstillelse og 
innflytting må forskyves til våren og sommeren 2020. Planen er nå at bygget skal tas i 
bruk ved studiestart høsten 2020.  
 
Brukerprosessen og status for arbeidsplassutformingsarbeidet ble også gjennomgått. 
Disse er i rute. 
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Vedtak: 
Styringsgruppen gav sin tilslutning til arbeidet og tok saken for øvrig til orientering. 

 
 
Sak 3-18 Klyngeutvikling – rapport fra arbeidsgruppen og faggruppene 
  

Status for arbeidet i gruppene og planer fremover ble presentert av Nina Langeland 
(vedlegg 2). Faglig forum er den faggruppen som har kommet lengst med sitt arbeid, 
og den har arrangert flere frokostmøter den siste tiden som har vært svært godt besøkt 
(http://www.uib.no/strategi/helseklynge/115226/frokost-med-folkehelse) . Faggruppen 
for læring og mestring er også godt i gang med arbeidet, mens faggruppene for hhv. 
registerforskning og innovasjon/e-helse er under etablering. Det ble i møtet fra flere 
pekt på de mange mulighetene som ligger i disse faggruppene, og initiativene som er 
tatt for å inkludere flere samarbeidspartnere fikk svært positiv mottakelse i 
styringsgruppen.   
 
I diskusjonen kom det også frem at det er kommet en henvendelse fra Arendalsuka om 
et oppfølgingsinnslag etter fjorårets arrangement. Det ble spilt inn at i oppfølgingen av 
dette bør det presenteres mest mulig konkrete samarbeidsprosjekter, og at det bør 
være bredde i presentasjonene (f.eks. inkludere utdanning/studenter, forskning, 
innovasjonsprosjekter og ha med brukerperspektivet).  
 
Vedtak: 
Styringsgruppen gir sin tilslutning til arbeidet og tar saken for øvrig til orientering. 
 
 

Sak 4-18 Navn på helseklyngen 
 

Det vises til sak 9-17 der styringsgruppen behandlet og gav til tilslutning til 
kommunikasjonsplanen for Helsecampus Årstadvollen, og der styringsgruppen bad om 
å få seg forelagt en sak om navn på helseklyngen. 

 
Navnet «Helsecampus Årstadvollen» har vært diskutert med jevne mellomrom både i 
arbeidsgruppen, styringsgruppen og i deler av fagmiljøene helt siden initiativet rundt å 
etablere en helseklynge ble tatt. I møtet redegjorde Rune Indrøy for 
Kommunikasjonsforums utredning og enstemmige anbefaling om å skifte navn til 
«Bergen helseklynge» («Bergen Health Cluster»). I tillegg ble det referert til de andre 
diskusjonene, bl.a. i Arbeidsgruppen, og de forslagene som forelå til møtet slik det 
fremgår av saksforelegget. I diskusjonen ble det fra de ulike samarbeidsinstitusjonene 
fremført argumenter både for Bergen helseklynge og Alrek helseklynge. Det var dog en 
viss overvekt for å skifte navn til Alrek helseklynge. På denne bakgrunn oppsummerte 
rektor ved UiB med vedtaksforslag om dette. 
 
I etterkant av styringsgruppemøtet har rektor sendt ut en e-post (15/3-18) det det 
presiseres at navn på bygninger og større initiativer ved UiB må vedtas av 
Universitetsstyret. Det betyr at nytt navn ikke er offisielt før etter U-styrets behandling, 
og at nettsider og omtale i annen form for kommunikasjon ikke endres før etter det. 
 
På denne bakgrunn blir vedtaksforslaget justert til (kfr. e-post der referatutkastet blir 
sendt ut): 

 
Vedtak: 
Styringsgruppen vedtar anbefaling om at helseklyngen skifter navn til «Alrek 
helseklynge» («Alrek Health Cluster»). 
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Sak 5-18 Møtedato høst 2018 
 

Det ble i møtet foreslått at neste styringsgruppemøte bør avholdes i november 2018.  
 

Vedtak: 
Styringsgruppen vedtar at neste møtedato blir 16. november, kl. 13-15. 
 

Sak 6-18 Orienteringssaker 
 

a) Utlyste samarbeidsmidler for forskning og utdanningsprosjekter i 
helseklyngen 

Nina Langeland orienterte om utlysningen av samarbeidsmidler og innretningen på 
disse (se også vedlegg 2). Det har vært stor interesse. Vurdering av innkomne 
søknader og tildeling vil skje i løpet av kort tid. 

 
Sak 7-18 Eventuelt 
 

Studentrepresentasjon i arbeidsgruppen og styringsgruppen for helseklyngen: 
Studentgruppen har vært tett integrert i utviklingen av helseklyngen så lagt, bl.a. 
gjennom de faglige aktivitetene (se f.eks. studentkonferansen høsten 2017: 
http://www.uib.no/strategi/helseklynge/109234/studentkonferanse-om-helseklyngen-i-
bergen) og i brukerprosessen rundt utviklingen av nybygget i Årstadveien 17 gjennom 
representasjon i både sentral brukergruppe og undergrupper f.eks. knyttet til utforming 
av undervisningsarealer.  
 
Det er kommet forslag om at også arbeidsgruppen og styringsgruppen bør ha formell 
representasjon av studenter, noe styringsgruppen i møtet gav sin umiddelbare 
tilslutning til.  
 
Nina Langeland tar initiativ til at det oppnevnes en studentrepresentant for 
arbeidsgruppen, mens Robert Bjerknes sørger for at så også skjer for styringsgruppen. 

 
Vedlegg: 2 stk. 
 
 



Styringsgruppemøte 
Helsecampus Årstadvollen

Presentasjon til sak 2/18

Helge Rekve og Robert Bjerknes



Status
Brukerprosess arbeidsplassutforming pågår – avsluttes april 2018. 
• God stemning i brukermiljøene

Bygg: Totalentreprisekonkurranse HCÅ pågår - tilbudsfrist 6. april
• Grunnvannshåndtering kan fordyre prosjektet
• Prosjektoptimalisering gjennomføres parallelt
• Forberedende arbeider pågår på tomten
• Innvendig rivning ferdigstilt

UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 2



Offentlige myndigheter

• Endring til gjeldende reguleringsplan behandles i 
BK med målsetting om godkjennelse i juni 18

• Forberedelse til rammesøknad pågår slik at denne 
kan godkjenne samtidig med reguleringsendring

• Infrastrukturanlegg  - Trolleybuss må flyttes -
planlegging i samarbeid med Bybanen pågår.

UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 3



Fremdrift - arbeidsplan

UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 4

Aktivitet okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Offentlige myndigheter regulering

Rammesøknad

Øvrige rammebetingelser

Konkurransegrunnlag

Utlysning

Brukerprosess

Forberedende arbeider

Optimalisering med entreprenør

Riving

 Beslutning om oppstart bygging

Bygging

2017 2018

Prekval, regning, evaluering, kontrakt

2019 2020



Brukerprosess – noen milepæler

UNIVERSITETET I BERGEN

• Interessekartlegging – Vinter 2016

• Intensjonsavtaler HVL/BK/UNI og UIB – Vår 2016

• Sentral brukergruppe nedsettes – August 2016

• Faglig avspark – Solstrandseminaret, august  2016 

• Romprogramarbeid startes – lokale brukerprosesser – Høst 2016 

• Konsept 1 for bygget presentert – Høst 2016

• Brukerprosesser  – Klinikkutforming, undervisningsarealer, enkeltkontorer vs. åpnere landskaper

• Konsept 2 valgt  - Januar 2017

• Høringsrunder og beslutning videreføring – Mars 2017

• Innplassering av brukermiljøer i bygget – Høst 2017

• Designbasis besluttet – Desember 2017

• Prosess arbeidsplassutforming – Vår 2018 
v/ Mellomrom Arkitekturpsykologi



Arbeidsplassutforming vår 2018

UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 6



Fremdrift - arbeidsplassutforming
Bruker Ledelse-

forankring
Kartlegging WS 1 WS 2

IKP jan Jan/feb 22.03 12.04

IBMP jan mars mars april

HEMIL jan feb 06.03 09.04

IGS feb feb 12.03 03.04

UNI+IGS feb feb 20.03 17.04

HVL mars mars 09.03 06.04

BK mars mars 09.03 06.04

UNIVERSITETET I BERGEN



350 arbeidsplasser

DPF – IKP,HEMIL,IBMP
MED – IGS
UNI Research / NORCE
Bergen Kommune
Fjellsiden legesenter
Høyskolen på Vestlandet

og

500 studenter



Styringsgruppemøte 
Helsecampus Årstadvollen

Presentasjon til sak 3/18

Nina Langeland



uib.no





Samarbeidsmidler HCÅ

• Utlyst 500.000 til partnere som skal flytte til Årstadveien 17
• Minst tre partnere, inkludert kommune

• Avsatt midler til studentprosjekter

• Frokostmøter januar/februar 2018
• Allmennmedisinsk forskningsnettverk

• Teknologi i helse og omsorg

• IT-forskning bidrar til økt tilgang til psykolog-behandling

• Folkehelse – mer enn helsetjenester

• Student-initiert møte om ME 15. mars





Else Aares på møte om teknologi i helse og omsorg



Årshjul - Arbeidsgruppen for Helsecampus Årstadvollen 

Møtenummer 2018 - vår Sak

Møte 1 vår Torsdag 4. januar 

Fast orienteringssak i alle møter:

Rapport fra byggearbeid og brukergruppe

Rapportering fra Faglig forum

Møte 2 vår Torsdag 22. februar

Møte 3 vår Torsdag 5. april Samarbeidsmidler – vedtak om fordeling

Møte 4 vår Torsdag 24. mai Rapportering fra faggruppe LMS

Samarbeidsmidler for 2019 – innspill til rammer fra Faglig forum

Møte 5 vår Torsdag 14. juni (ved behov)

Møtenummer 2018 - høst Sak

Møte 1 høst September Rapportering fra Faglig forum

Møte 2 høst Oktober Rapportering fra faggruppe Registre

Møte 3 høst November Rapportering fra faggruppe Innovasjon og e-helse

Møte 4 høst Desember (ved behov) Rapportering på samarbeidsmidlene for 2018

Rapportering fra faggruppe LMS (ved behov)
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