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REFERAT  
 

Prosjekt Alrek helseklynge 
Organ Styringsgruppen (tidl. Arbeidsgruppen) 
Sted Møterom Hardbakka 3F9, Årstadveien 

17 (nybygg Alrek helseklynge) 
Dato: 03.06.2022 

  Kl: 12:00 – 13:30 
 
Organisasjon Navn Kode Innkalt Forfall 
Universitetet i Bergen, leder Karsten Specht KS x  
Universitetet i Bergen, rektorat Gottfried Greve GG x x 
Universitetet i Bergen - DPF Norman Anderssen NA x x 
Universitetet i Bergen - MED Per Bakke PB x  
Bergen kommune Trond Egil Hansen TEH x  
Bergen kommune, BASB Alette Hilton Knudsen AHK x x 
Bergen kommune, BEHF Ingelin Søraas IS x  
Høgskulen på Vestlandet Monica Wammen Nortvedt MWN x  
Høgskulen på Vestlandet Øyvind Midtbø Berge ØMB x  
NORCE Priyanthi Borgen Gjerde PBG x x 
Helse Bergen Randi-Luise Møgster RLM x x 
Haraldsplass Diakonale 
sykehus 

Rebekka Ljosland RL x x 

Folkehelseinstituttet Øystein Vedaa ØV x  
Vestland tannhelsetjeneste/ 
Vestland fylkeskommune 

Ellen Berggreen EB x  

VID Elisabeth Jeppesen EJ x  
Studentrepresentant Caroline A. J. Erviksæter CE x  
Brukerpanelet Dag Einar Liland DEL x  
Brukerpanelet Thale Skogstad TS x x 
Observatører:     
Kommunikasjonsforum Under avklaring  x  
Klyngefasilitator Alrek 
helseklynge 

Berit Angelskår BA x  

Sekretariat:     
Universitetet i Bergen – adm 
MED 

Kristin Walter KW x  

 
 

Sak 17-22 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra       
forrige møte  
Innkalling, saksliste og referat ble godkjent uten merknader. To saker 
meldt under Eventuelt. 
Lenke til dokumenter for Styringsgruppen i Teams  Lenke via Sharepoint 
 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae57cd322fdb948ccbadef480e9d302e6%40thread.tacv2/Arbeidsgruppen%2520Alrek%2520helseklynge?groupId=c20ec7be-405f-4e2d-9bc9-99aac19c7a02&tenantId=648a24bc-a98d-4025-9c60-48c19a142069
https://universityofbergen.sharepoint.com/sites/TEAM_FellesteamAlrekhelseklynge_General/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FTEAM%5FFellesteamAlrekhelseklynge%5FGeneral%2FShared%20Documents%2FArbeidsgruppen%20Alrek%20helseklynge&FolderCTID=0x012000CD85BF867925D2438068FDCBFB49C6F4
https://universityofbergen.sharepoint.com/sites/TEAM_FellesteamAlrekhelseklynge_General/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FTEAM%5FFellesteamAlrekhelseklynge%5FGeneral%2FShared%20Documents%2FArbeidsgruppen%20Alrek%20helseklynge&FolderCTID=0x012000CD85BF867925D2438068FDCBFB49C6F4
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Sak 18-22 Orienteringssaker 
• Oppdateringer fra klyngefasilitator BA om nylige tiltak og kommende 

arrangementer, bl.a. Alrekdagene i september, Studentkonferanse 8. juni, Sørlandet 
sykehus på besøk, Arbeids- og inkluderingsdepartementet på besøk hos SKIL. 

Digital helse-dager 1.-2. juni ble en suksess. Konferansen var fulltegnet med 500 
deltakere, og programkomiteen har fått mange positive tilbakemeldinger. Ny dato for 
2023 er satt til 24.-25. Mai. Alrekdagene blir i år 22. til 23. september, med en «day 
zero» 21. september som er en temadag i Bergen kino. Det blir lansering av Alrek sin 
nye strategi på den offisielle åpningen av dagene 23. september, og klyngefasilitator vil 
gjerne ha innspill på vinklinger, mulige prosjekter og innleggsholdere til tema «Fra 
kunnskap til løsninger». Alrekdagene bidrar til å sette helseklyngen på kartet, og det ble 
en drøfting av det innovative potensialet for klyngen.  

Et arrangement mellom Alrek og Eitri ble foreslått, med mulighet for å koble studenter. 
Et initiativ overfor Bergen Næringsråd og deres ekspertgrupper vil tas av Per Bakke UiB-
MED. Per Bakke UiB-MED og Øyvind Midtbø Berge HVL-FIN vil også gå i dialog om tema 
innovasjon og studenter. Det er også aktuelt å synliggjøre Alrek overfor UHR Innovasjon, 
kanskje invitere gruppen til å ha et møte i nybygget til Haraldsplass helsecampus eller 
Alrek i Årstadveien 17? 

Styringsgruppen ønsker at en oversikt over høstens møteplaner i faggruppene sirkuleres 
i gruppen, så representantene kan melde sin interesse for å delta på møter. 
Sekretariatet følger opp koordinering av møter og ev deltakelse. 

 

Sak 19-22 Budsjett for 2023  

Et forslag til budsjett for 2023 forelå til møtet, med samme beløp per partner som for 
2022. Brukerpanelet ba om tilbakemelding på rutiner for honorering (påbegynt time, tid 
til forberedelse/oppfølging, reisetid etc.), dette følges opp av sekretariatet. I tillegg ville 
Brukerpanelet ha en ekstra vurdering av om avsatt budsjettsum til panelet dekker 
planlagt aktivitet. Brukerhonorering i prosjekt må dekkes av det enkelte prosjekt, og ved 
utlysning av samarbeidsmidler for 2023 må det presiseres at brukerhonorar må ligge 
inne i budsjettsøknadene. 

En estimert sum restmidler fra 2022 gjør det mulig å iverksette noen ekstra tiltak for 
2023 uten å øke fast sum per partner. Tiltakene ble kort drøftet, og synligjøres i 
vedtaket. BA gikk ut av møtet under drøfting av punktet om videreutdanning for 
klyngefasilitator.  

Restmidler inngår i samme pott som fellestiltak/-arrangement, som klyngefasilitator har 
fullmakt til å disponere. 
 

Vedtak: Styringsgruppen slutter seg til forslag til budsjett for 2023 og ber hver partner 
stille til rådighet kr. 125 000 som fellesmidler i arbeidet med helseklyngen også for 
kommende år. 

Styringsgruppen støtter følgende tiltak i tilknytning til budsjettet for 2023: 

- Engasjement av studentmedarbeider for formidlingsarbeid i sosiale medier  
- Utprøving av søknadsbasert ordning for formidlingstiltak  

https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/alrekdagene-2022/
https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/alrek-studentkonferanse-2022/
https://www.eitrilab.no/
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- Innføring av fast timesats for møter i Brukerpanelet, tilsvarende den ordningen 
brukerutvalgene i Helse Vest har. 

I tillegg støttes bruk av restmidler fra 2022 på en konkret kompetansehevende 
videreutdanning for klyngefasilitator. 

 

Sak 20-22 Vurderingskomiteen for samarbeidsmidler 

KS gjorde rede for forslaget om å reoppnevne vurderingskomiteen, og det ble drøftet 
hvorvidt komiteen må ha en forhåndsoppnevnt leder eller om komiteen kan bes om å 
konstituere seg selv. Den tidligere ordningen med at leder av Styringsgruppen også 
leder denne komiteen utgår. Leder for Faglig forum inngår som tidligere i komiteen.  

Vedtak: Styringsgruppen stiller seg bak reoppnevning av vurderingskomiteen for 
samarbeidsmidlene i Alrek helseklynge. Komiteen oppnevnes for en ny periode; fra juni 
2022 – juni 2025, og bes om å konstituere seg på kommende møte. Hver partner bes 
om å bekrefte sin representasjon i komiteen. 

 
Sak 21-22 Utkast til samarbeidsnotater  

Det ble fremlagt utkast til tre samarbeidsnotat mellom klyngen og samarbeidspartnere; 
for hhv Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, Polyfon kunnskapsklynge for 
musikkterapi og Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL). 

Om det skal hete samarbeidsnotat, avtale eller samarbeidserklæring ber vi om en 
juridisk avklaring på, gitt at klyngen ikke er en juridisk enhet. 

Innspill til notatene: 
- innovasjon må innarbeides sammen med omtale av forskning og utdanning (FOUI) 
- bærekraftsmålene må spesifiseres også i samarbeidet med SKIL 
- blir omtale av «relevante fagpersoner» for generelt i samarbeidet med SKIL? 

Vedtak: Styringsgruppen slutter seg til fremlagte samarbeidsdokument, og de bes 
justert i tråd med innkomne kommentarer. Endelige notat fremlegges som o-sak til 
høsten. 

 
Sak 22-22 Møtetider for høsten 2022 
Tidligere utsendt lenke med forslag til møtetider suppleres med ekstra forslag for et 
møte i september. Vi prøver å få landet møtetidene i løpet av en ukes tid. Sekretariatet 
følger opp. 

 
Eventuelt 

a. Innspill fra Brukerpanelet  
Leder Dag Einar Liland tok opp aktuelle oppfølgingspunkt fra nylig møte i panelet; 

- Brukermedvirkning som eget punkt i visjonen for klyngen for å gjenspeile 
satsingene i ny strategi 

- Ønske om representasjon fra Brukerpanelet i Faglig forum (inkl. Studentpanelet) 

Styringsgruppen ønsket at disse punktene forberedes som egen sak til neste møte. 

https://doodle.com/meeting/participate/id/erkJvX2a
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b. Rebekka-fondene og samarbeidsmidler for 2023 

Det har nylig kommet henvendelse til klyngen fra Rebekka Ege Hermanns legat, og 
det er ønske om å kunne kombinere legatet neste år med Alrek samarbeidsmidler. 
Styringsgruppen ønsket ikke å ta stilling til saken uten å ha fått satt seg inn i den, og 
ber om at saken følges opp i etterkant av møtet. 
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