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VISJON 
«Campus Årstadvollen skal skape 

innovative helse- og omsorgsløsninger for 
hele mennesket, ved hjelp av fremragende 

forskning og utdanning, fullverdige 
praksisarenaer og tverrfaglig 

samhandling» 
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HVA ER HELSECAMPUS ÅRSTADVOLLEN? 

• en faglig tenketank / en arena for utdanning av fremtidens 
helsepersonell   
 

• særlig fokus på utdannings- og forskningsbehovene i 
primærhelsetjenesten med Bergen kommune som sentral 
samarbeidspartner 
 

• en forskningspark og inkubator for fremtidens innovative helseløsninger 
 

• nærhet til UiBs sykehusbaserte miljø v/Haukeland og Haraldsplass med  
forskningsbasert innovasjon og tverrfaglig samarbeid mellom brukere, 
fag og kunnskapsmiljøer   
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HVA SKAL VI SVARE PÅ? 
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Et knippe utfordringer for fremtidens 
samfunn og helsevesen   

• Demografisk utvikling – press på helsevesenet 
• Migrasjon  
• Forebygging av sykdom og folkehelsearbeid 
• Stort gap mellom behov og tilgjengelighet av 

helsepersonell – gitt dagens organisering 
• Effektive modeller for teknologiske løsninger 
• Behov for økt produktivitet 
• Brukerinvolvering, organisering og 

oppgavefordeling 
• Kunnskapsmangel - Hvilke tiltak virker? 
• Svært få samhandlings- og samarbeidsarenaer 
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Kunnskapsbasering for å motvirke press  
på helsevesenets bærekraft 

• Flere eldre, redusert inntektsgrunnlag til kommunene, flere oppgaver og store 
forventninger til kommunale helse- og omsorgstjenester 

• Utvikle tjenester som er mer kostnadseffektive og som utvikler kvaliteten – 
kunnskapsbasering og modernisering (Smart omsorg) 

• Særutfordring i Bergen: Noen tjenester i Bergen er særlig kostnadskrevende, behov 
for økt produksjon 

• Nasjonal satsing HO21 - hvordan spiller vi våre kort best mulig i Bergen og omegn? 
• Datafangst – nasjonale prosesser (ehelsestyret) 
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• Bygge kompetanse-, kvalitets- og kunnskapskultur 
• Bergensklasse i kunnskapsbasert praksis 
• 340 med mastergrad 
• 37 med PhD  
• 5 professorer  

• Gjensidig bistilling Senter for alders og sykehjem 
• Mange nye forskningsprosjekter 

• Stort HELSEVEL-prosjekt med HiB/Senter for kunnskapsbasert 
praksis 

• 2 offentlig phd til Bergen kommune våren 2016 (Det psykologiske 
fakultet, UiB – lysbehandling demens sykehjem og HiB/UiB -  barn 
og unge og kroppebevissthet) 

• Utdanningssamarbeid- grunnutdanninger - 
praksisutplassering og etter- og videreutdanning 

 
 



UiBs Helseklynge Årstadvollen 
BERGEN KOMMUNE: 
• Primærhelseteam med studentpraksis 
• Tjenesteinnovasjon, e-helse  
• Visningsrom hjelpemidler og 

velferdsteknologi samlokalisert med HiBs 
omsorgsteknologilab 

• Kunnskapskommunen Helse Omsorg 
Bergen, inkludert kommunale stipendiater 



HOD: Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen 
og Oppgavemeldingen mv -Høringsnotat 
 
• (…) de kommunale helse- og omsorgstjenestene står overfor utfordringer med å 

tiltrekke seg nok personell med riktig kompetanse (…) mer komplekse helse- og 
omsorgstjenester skal ytes i kommunene (…) pasienter og brukere har 
sammensatte behov (…) Det er behov for flere med høyere kompetanse og 
bredere kompetanse. (s.14) 

• Høgskole- eller universitetsutdannet personell vil gjøre kommunene 
attraktive som forskningsarena og gjøre dem bedre i stand til å implementere 
relevant forskning i tjenestetilbudet. Kompetansen er også nødvendig for å 
legge til rette for bedre og mer målrettet samhandling med spesialisthelsetjenesten 
(…) og for utvikling av det kommunale tjenestetilbudet. (s. 16) 

• Økt kompetanse og flerfaglighet vil også gi bedre forutsetninger for å utvikle 
gode praksisordninger i kommunene. (s. 16) 
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Hva driver FHI Bergen med 

• Helsefremmende arbeid: Forskning og helseanalyse - psykisk 
helse; intervensjonsforskning, effektforskning 

• Sykdomsbyrdeprosjektet: Dokumentere hva folk i Norge lider 
med og taper leveår av 

• Helseregistre og helseundersøkelser: Datafangst, dataforvaltning 
og analyse, utviklingsprosjekter for bedre infrastruktur  for 
forskning og kunnskap 
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Årstadveien 23 
(parkeringsplass) 
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Planer – Årstadveien 17 

Rive gammelt odontologibygg og bygge 
nytt – trinn 1  

 
• Institutt for Global helse og 

samfunnsmedisin 
• Psykologisk fakultet 
• Uni Helse: legevaktmedisin, AFE 
• HiB 
• Bergen kommune 
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Årstadveien 19 – Institutt for klinisk odontologi og Hordaland Fylke 
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Årstadveien 21 
Rehabilitere Overlege Danielsens hus – trinn 2  

 

• Senter for Internasjonal helse 
– SFF: Cismac 

• Kjernefasilitet for befolkningsstudier 
• Fylkestannlegen, barnetannhelse 
• Kvalifiseringsklinikk for tannleger utenfor EU/EØS 
 
 
 
 

 

• Oppgradering av fasader, ventilasjon og 
varmeanlegg i dette bygget.  
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Planer Årstadveien 23 

Bygge nybygg på p-plass – trinn 3  
 

• Tomt sør for Overlege Danielsens hus som kan gi plass til et 
nybygg på rundt 10.000 kvadratmeter  

• Faglig innhold i denne delen er avgjørende for å få hele visjonen 
på plass 

• UiB-miljøer, Folkehelseinstituttet, registermiljø i Helse Bergen, 
Bergen kommune, Haraldsplass, BTO, næringsliv og industri, 
Statens klageorgan for helsetenester 

• Næringspark og inkubator for studenter og bedrifter 
• Finansieringsmodell må avklares 
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Litt om de største aktørene som skal bidra på Årstadvollen 

 

Avdeling / enhet 



Byrådsavdeling for helse og 
omsorgs «kompetanserom»: 

5 010 årsverk, med en bredde av 
helse- og omsorgs-profesjoner 
Ca. 8 000 medarbeidere 
6,3 mrd. brutto budsjett 
6 etater 
75 resultatenheter 
276 tjenestesteder 

 

Tjenester til utviklingshemmede 

Hjemmebaserte tjenester 

Smitte-vern Friskliv 

Hjelpe-midler 

Tilsyn 

Barnevern 

Skolehelse/  
helsestasjon 

Forvaltning Fastleger 

Samhandling 

Ergo/fysio 

Sykehjem 

Bergen Legevakt 

Folkehelse Samfunns-
medisin 

KAD 

Fengsels- 
helsetj. 

Skjenkekontor Barn og unges 
psykiske helse 



 



Høgskolen i Bergen 
 
Studietilbud ved AHS 

 
•Bachelor – 6 tilbud 
›Sosionom  
›Vernepleier 
›Fysioterapeut  
›Radiograf 
›Ergoterapeut  
›Sykepleier 
 

 
•Masterprogram – 4 tilbud 
›Samfunnsarbeid 
›Klinisk fysioterapi 
›Kunnskapsbasert praksis 
›Klinisk sykepleie 
 

•Videreutdanninger 

AHS 22 
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Høgskulen på Vestlandet 

HiB  9.021 (2.400)  studenter 
HSH  3.783    (900)  studenter 
HiSF  3.210 (1.080)  studenter 
 
Totalt  16.014     (4.380 studenter på helse- og sosialfag) 
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Velferdsteknologi/omsorgsteknologi 
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UiB 
• 4000 studenter innen HELSE 
• Det medisinsk-odontologiske fakultet 

– Profesjonsutdanning i medisin og odontologi 
– Masterutdanninger i sykepleie- og flere andre helsefag 
– Senter for Internasjonal helse 
– Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS)  
– Senter for fremragende forskning (CISMAC) 
– Internasjonalt fremragende forskningsmiljøer bl.a.  

 innen registerforskning 
• Det psykologiske fakultet 

– Profesjonsutdanningen i psykologi 
– Master i barnevern 
– Master i logopedi – lavterskel utdanningsklinikker 
– Master i global utvikling 
– HEMIL-senteret 

 
• Andre fagmiljøer ved universitetet 

– Helseøkonomi 
– Helsejuss 
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Det psykologiske fakultet 

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi Ansatte: 
(Årsverk 2015) 

 
• Faste vitenskapelige: 71,65 
• Midlertidig vitenskapelige: 

• Stipendiater: 35 
• Postdoktor: 7,3 
• Andre: 33,75 

• Faste tekn/adm: 57,5 
 

Institutt for klinisk psykologi   
                    

Institutt for samfunnspsykologi 
 

Institutt for pedagogikk 
 

HEMIL-senteret 
 

5 institutter 

Studenter: 
(Vår 2016) 

Budsjett: 
(2016) 

• Årsstudium: 544 
• Bachelor: 416 
• Master: 220 
• Profesjon: 426 
• PPU: 80 
• Ph.d: ca. 110 

• Grunnbev: 199 mill 
• BOA: 37,5 mill. 
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Institutt for klinisk psykologi 

• Studieprogram fra H16: (antall 
studieplasser per år): 

– Profesjonsstudium i psykologi (87) 
• 3 undervisningsklinikker (350-400 

pasienter per år, 4800 konsultasjoner): 
– Psykologisk poliklinikk for barn og ungdom 
– Psykologisk poliklinikk for unge og voksne 
– Psykologisk poliklinikk for voksne og eldre 

Antall årsverk i 2015: 
• Faste vit.: 9,6 
• Midlertidig vit.: 

– Stipendiat: 5,2 
– Postdoktor: 0,5  
– Andre: 7,3 

• Faste adm/tek: 5 

 
 

 

Det psykologiske fakultet 

Instituttleder: 
Per-Einar Binder 
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Institutt for biologisk og medisinsk psykologi 

• Studieprogram fra H16: (antall 
studieplasser per år): 

– MA i logopedi (20) 
– Profesjonsstudium i psykologi (87) 

• 1 undervisningsklinikk: 
– Nevropsykologisk poliklinikk (ca 120 pasienter 

per år) 

 
 

Antall årsverk i 2015: 
• Faste vit.: 13 
• Midlertidig vit.: 

– Stipendiat: 5,5 
– Postdoktor: 3 
– Andre: 6,8 

• Faste adm/tek: 9,7 

 
 

Det psykologiske fakultet 

Instituttleder: 
Helge Nordby 
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HEMIL-senteret         

• Studieprogram fra H16: (antall 

studieplasser per år): 
– MA i barnevern (20) 
– MA i helsefremmende 

arbeid/helsepsykologi (20) 
– MA i Global development – theory 

and practice (20) 
 
 

 

Antall årsverk i 2015: 
• Faste vit.: 10,05 
• Midlertidig vit.: 

– Stipendiat: 6,8 
– Postdoktor: 1 
– Andre: 6,1 

• Faste adm/tek: 3 

 
 

Det psykologiske fakultet 

Instituttleder: 
Elisabeth Fosse 
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• Utdanning 
– Ca 1600  studenter 
– Studieprogrammer: 

• Medisin (165/år) 
• Odontologi (48/år) 
• Tannpleie (32/år, bachelor) 
• Ernæring (34/år bachelor, master) 
• Farmasi (24/år), sammen med MatNat 
• Helsefag (master) 
• Human biologi (master) 
• Master i internasjonal helse 
• Helseledelse og –økonomi (erfaringsbasert master) 
 

 

Det medisinsk-odontologiske fakultet 



Tversgående sentre 

Senter for internasjonal helse   
Senter for farmasi  

Senter for ernæring  
Senter for sykehjemsmedisin 

 
Sentre for fremragende forskning  



Formidling 



uib.no 

Hva med studentene? 
 
• Tettere på 

forskningsmiljøene 
• Tettere på praksis i 

kommunen 
• Legekontor 
• Primærhelseteam 
• Studentdrevet apotek 

• Tettere på hverandre 
• Motorer i innovasjon 

og entreprenørskap 
på tvers av 
faggrenser 
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