
                        

1 
 

 

 
REFERAT PARTNERMØTE – ALREK HELSEKLYNGE 

 
Sted: Alrek helseklynge, Årstadveien 17 – 

møterom Tarlebø 2F15, 2. etasje 
Dato: Fredag 07.10.2022 

  Kl: 14:00-16:00 
 

 
Organisasjon Navn Kode Innkalt Forfall 
Universitetet i Bergen, leder Margareth Hagen MH x vara 
Universitetet i Bergen, rektorat Gottfried Greve GG x  
Høgskulen på Vestlandet Gunnar Yttri GY x vara 
Helse Bergen Eivind Hansen EH x  
Bergen kommune Kjell A. Wolff KAW x vara 
Haraldsplass Diakonale sykehus Kjerstin Fyllingen KF x vara 
NORCE Jon Harald Kaspersen JHK x teams 
Folkehelseinstituttet Gun Peggy Knudsen GPK x vara 
VID vitenskapelige høgskole Bård Mæland BM x  
Vestland fylkeskommune/ 
Tannhelsetjenesten 

Lathamini Murugesh LM x x 

Universitetet i Bergen - MED Per Bakke PB x  
Faste observatører:     
Leder av Styringsgruppen Karsten Specht KS x  
Klyngefasilitator (observatør) Berit Angelskår BA x  
 
Sekretariatsfunksjon UiB-MED 

 
Kristin Walter 

 
KW 

  

 
Vararepresentanter Jens Kristian Fosse (HVL), Trond Egil Hansen (Bergen kommune), 
Rebekka Ljosland (HDS) og Ingvild Eide Graff (FHI) deltok i møtet. Gottfried Greve (UiB) 
ledet møtet som vara for Margareth Hagen. 
 
 
Sak 08-22 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
                  Godkjenning av referat fra forrige møte 18.03.22 
  Referat godkjent. Ingen saker meldt under Eventuelt. 
 
Sak 09-22 Orienteringer om faglig aktivitet og utvikling av klyngen 
 

a. Presentasjon av Alrek-prosjekt;  
Brukerstyrt dag på helsepedagogikk – kurs for helsepersonell v/ 
brukerrepresentant Kristin Tuven.  
 

Presentasjon om brukermedvirkning i helsetjenesten, om hvordan vi kan fremme 
likeverdighet mellom brukererfaring og fagkunnskap og få til reell 
brukermedvirkning. Det er mangel på kunnskap om brukermedvirkning, behov for 
mer kompetanse. 
 

https://alrekhelseklynge.no/wp-content/uploads/Referat-styringsgruppe-Alrek-helseklynge-180322.pdf
https://alrekhelseklynge.no/prosjekter/brukerstyrt-dag-pa-helsepedagogikk-kurs-for-helsepersonell/
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Brukerstyrt dag ble tilknyttet etablert kurs i helsepedagogikk ved Lærings- og 
mestringssenteret (LMS). Gjennom samarbeidsmidler fra klyngen fikk en testet ut 
opplegget. LM-senteret har nå ansvar for videre drift av kursdag. 

 
Partnermøtet ga prosjektet gode tilbakemeldinger, både som nyvinning og for å 
bygge kultur. Å være tett på tjenestene er viktig, få til ringvirkninger og dra 
veksler på hverandres kompetanse. Alrek som en delingsarena. 
 
Ideen om et Ressurs- og kompetansesenter for brukermedvirkning kom ut fra 
dette initiativet, og ble støttet med samarbeidsmidler for 2022. Gjennom 
ytterligere bistand fra VIS innovasjon er det nylig fremmet en sak om videreføring 
av dette prosjektet i klyngen – jfr. sak 27/22 i Styringsgruppen for Alrek 12.09. 
 
Rammene videre ble kommentert: vil et ev senter bidra til å spare noen ressurser, 
gi økonomiske effekter? Det ble påpekt at det er viktig å vise at det har effekt, 
f.eks. også i bedre behandling, bedre oppfølging i helsetjenestene. 

 
 

b. Orienteringer fra Styringsgruppen v/fungerende leder Karsten Specht; 
 

o Utlysning av samarbeidsmidler for 2023, inkl. midler fra Rebekka Ege 
Hegermanns legat (REHL). Søknadsfrist for midlene er 14. november 2022. 
Partnermøtet ser positivt på at legatet stiller midler til disposisjon for klyngens 
formål, og håper at videreføring også utover 2023-24 blir aktuelt. 
 

o Budsjett for Alrek helseklynge 2023. Det ble vist til informasjon om 
budsjettet formidlet i brev til partnerne 15. juni 2022, og vedtak i sak 19/22. 

 
o Oppfølging av strategien for Alrek helseklynge mot 2026 

Det er jobbet med synliggjøring og formidling av strategien, bl.a. i forbindelse 
med Alrekdagene. Hver partner må jobbe med forankring av strategien 
internt, og det er initiert oppfølging i faggruppene og panelene. 

 
 

c. Oppdateringer fra klyngefasilitator Berit Angelskår 
o Om Alrekdagene 2022, 21. – 23. september 

 
BA orienterte om opplegg, deltakelse og tilbakemeldinger på de ulike 
arrangementene under Alrekdagene. Alrekdagene er klyngen sitt bidrag til 
Forskningsdagene, og fungerer som en arena for læring og dialog. Det kreves mye 
arbeid i programkomiteen. 
 
Partnerne roste opplegget, og ser at det må gjøres enda mer både i Partnermøtet 
og Styringsgruppen for å delta og promotere. Merverdien i Alrek er å få folk på 
tvers av klyngen til å møtes. 
 
Målgruppen for arrangementene ble drøftet; det kunne vært tydeligere hvem de 
ulike arrangementene skal treffe, både studenter, ansatte og de som står i 
driften? Må også se på hvordan aktivitetene innrettes ift de som er i målgruppen, 
når de kan delta, varighet/form på arrangementene etc. Er det aktuelt å få mer av 
opplegget integrert med studentenes aktiviteter (ev undervisningsfri)? Jfr. årets 
temadag og arbeidslivstorg. Studentforeningene er viktige for forankring. 
 

https://alrekhelseklynge.no/nyheter/samarbeidsmidler-for-alrek-helseklynge-styrkes-i-2023/
https://alrekhelseklynge.no/wp-content/uploads/Alrek-helseklynge-mot-2026-4.pdf
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Ønske om mer promotering overfor ansatte hos partnerne, og en ser at 
informasjon via arbeidsplass og nettsider treffer. For å nå studentene kan en 
neste år se på bruk også av nye sosiale medier. 
 
Konkrete innspill for neste års Alrekdager: ha kortere sesjoner, fortsette med flere 
lokaliteter, være tettere på faglige interessante tema. I tillegg ønske om å ha 
noen tema som er enda tettere på driften. 
 
 

Sak 10-22 Mandat og representasjon Partnermøtet   
 
Oppfølging av sak 04-22 fra sist møte.  
 
Om mandat: Til møtet var det vedlagt mandat som var på sirkulasjon i gruppen i 
perioden 23. mai – 3. juni. Det kom ikke ytterligere kommentarer til mandatet, så 
det anses som endelig. 

 
Om representasjon: Det ble påpekt at det på dagens møte møtte mange vara. 
Enighet om at det viktige er at de som møter må ha fullmakt/mandat til å stille.  
 
Drøfting av hvorvidt det skal være krav om faste vararepresentanter for møtet. En 
fast vara vil bidra til å sikre kontinuitet, samtidig må en forutsette at deltakelse 
prioriteres høyt av hovedrepresentanten. Ved etablering av en fast liste med vara, 
må vara fastsettes på embets-/funksjonsnivå, ikke som personlig vara. 

 
 
Sak 11-22 Formalisering av samarbeid – nye samarbeidsavtaler 
  

Til møtet var det vedlagt tre samarbeidsavtaler behandlet av Styringsgruppen 
03.06.22 (sak 21/22), mellom Alrek helseklynge og hhv:  

- Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest  
- Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi 
- Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL)  

 
Styringsgruppen tok samarbeidsavtalene til etterretning. 

 
 

Sak 12-22 Oppnevning av leder for Styringsgruppen i kommende periode 
    2022 – 2026 
 

Forslag fremlagt i møtet; Sittende styreleder, Karsten Specht fra Det psykologiske 
fakultet UiB, er innstilt på å beholde funksjonen i ett år til (2022 – 2023). 

 
Partnermøtet stilte seg bak forslaget. Specht oppnevnes for perioden 2022 – 
2023, frem til Partnermøtet høsten 2023.  
   
Det ble i tillegg spilt inn at det må ses på hvilken prosess en skal ha inn mot 
høsten 2023 og rekruttering av en eventuell ny leder? Kan det være aktuelt med 
en valgkomite? 
 
Saken om videre prosess tas opp på vårens møte i Partnermøtet. 
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Sak 13-22 Dato for neste møte – våren 2023 
 

Forslag fremlagt i møtet; fredag 17. mars 2023 kl. 14.00 – 16.00. 
Partnere ser det som en fordel om møtet kan legges til en annen ukedag, f.eks. 
mandager. Sekretariatet sender ut en doodle der bl.a. mandag 27. mars foreslås. 
Ønske om at en samtidig foreslår datoer for høstens møte, f.eks. mandag 2. 
oktober 2023. 

 
 
 

 


