
 

REFERAT 
 

Prosjekt Alrek helseklynge 
Organ Styringsgruppen (tidl. Arbeidsgruppen) 
Sted Digitalt møte i Teams Dato: 04.05.2022 

  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 x 
Bergen kommune Trond Egil Hansen TEH x x 
Bergen kommune, BASB Alette Hilton Knudsen AHK x  
Bergen kommune, BEHF Ingelin Søraas IS x  
Høgskulen på Vestlandet Monica Wammen Nortvedt MWN x  
Høgskulen på Vestlandet Øyvind Midtbø Berge ØMB x x 
NORCE Priyanthi Borgen Gjerde PBG x x 
Helse Bergen Randi-Luise Møgster RLM x  
Haraldsplass Diakonale 
sykehus 

Rebekka Ljosland RL x  

Folkehelseinstituttet Øystein Vedaa ØV x  
Vestland tannhelsetjeneste/ 
Vestland fylkeskommune 

Ellen Berggreen EB x  

VID Elisabeth Jeppesen EJ x 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 12-22 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra       
forrige møte  
Innkalling, saksliste og referat ble godkjent uten merknader. 
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
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


Sak 13-22 Orienteringssaker 
• Referat fra møte i den tidligere Styringsgruppen Alrek 18. mars 2022 

– referat fra møtet var vedlagt. 
 

• Oppdateringer fra klyngekoordinator BA 
BA viste de nye nettsidene for klyngen, med bl.a. bedre visningsflate for 
arrangementer. Et eget podcast-studio etableres i klyngen, kan brukes av alle 
partnere. 
Orientering om ulike møtepunkt og drøftinger av samarbeid som har vært 
siden sist. Samarbeidsavtaler kommer som sak på neste møte.  
 
Hordalandsbenken var på besøk til Pandemisenteret 3. mai, og klyngen ble 
invitert med. Som klynge er det viktig å møte beslutningstakere. Oppfordring 
om å ta initiativ til å få presentert klyngen ved slike besøk. BA kan sende ut 
standardpresentasjoner/ferdige foiler om klyngen hvis ønsket. 

Merverdien av at klynger samarbeider med klynger ble kommentert i 
tilknytning til aktuelle samarbeidsrelasjoner rundt planlagte arrangement.  

Orienteringen til BA inkluderte også litt om Ministerbesøk på Alrek | Det 
medisinske fakultet | UiB   

• Digital helse-dager 2022 - Alrek (alrekhelseklynge.no)  Arrangementet 
nærmer seg, og det er fremdeles mulig å melde seg på. Det ble oppfordret til 
deltakelse blant partnerne. 

 
Sak 14-22 Nytt mandat – Styringsgruppen Alrek 

Saksnotat fra møtet i Styringsgruppen 18.3.22 var vedlagt saken, og 
representantene hadde i brev datert 29.04 fått tilsendt oppnevning og mandat. 
   
Gruppens nye mandat ble gjennomgått i møtet.    

Det må ses nærmere på rutiner for skifte av representanter i faggruppene. 
Partnerne ønsker å ha oversikt over sine representanter i de ulike gruppene. 

I tråd med punkt 6 skal Styringsgruppen oppnevne vurderingskomiteen for de 
årlige samarbeidsmidlene. Til neste møte må det forberedes en sak på det, som 
ses i sammenheng med hvordan representasjonen i komiteen har vært frem til 
nå.  

 

Sak 15-22  Implementering av strategi for 2022-2026 

KS innledet til drøfting av saken. 
Punktvis drøfting av aspekter ved implementeringen: 

Lansering av strategien – Styringsgruppen mener det er litt sent med et eget 
arrangement nå før sommeren. Enighet om å utsette det til etter sommeren, og 
da i forbindelse med Alrekdagene. Planlegging må allikevel starte nå, og det kom 
forslag om å lage noe digitalt, f.eks. videosnutter (intervjuer med partnere e.l.) 

https://www.uib.no/med/153519/ministerbes%C3%B8k-p%C3%A5-alrek
https://www.uib.no/med/153519/ministerbes%C3%B8k-p%C3%A5-alrek
https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/digital-helse-dager/


som kan publiseres. Et annet format kan være webinar (positiv erfaring fra Helse 
Bergen på dette).  

I lansering av strategien må bredden i klyngen belyses, og en må fremheve 
betydningen av klyngen sin virksomhet. 

Oppfølging: BA sender ut henvendelse til partnerne om ønsket film/intervju. 

Bidrag for å understøtte strategien – Kommunikasjonsressurser ved de ulike 
enhetene er sentrale i formidlingsaktivitet og må kontaktes. Viktig at det ikke er 
klyngefasilitator som får for stort ansvar i dette arbeidet, det er ikke kapasitet til 
det i mandatet for stillingen.  

Faggruppenes rolle – som drøftet i forrige møte i Arbeidsgruppen (8. mars –  
sak 10-22) ønskes det at faggruppene bes om å sette opp tre mål med tilhørende 
handlingspunkter som skal følges opp i gruppene og som de skal rapportere på 
(trafikklysmodell). Det var også foreslått at representanter i Styringsgruppen 
deltar på møter med faggruppene for å angi retning og vise engasjement fra 
ledernivå.  En oversikt over kommende møter sendes ut og ev deltakelse 
koordineres fra sekretariatet.   

 
Sak 16-22 Kriterier for partner og samarbeidspartner i klyngen – 
nedsetting av komité 

Oppfølging av sak fra møte 8. mars (sak 11-22).  
 
KS la frem saken, inkludert forslag til vedtak. 

Styringsgruppen støtter at det oppnevnes en komite for å komme videre med 
saken. Miljøene vil bes om å utpeke representanter som kan representere på 
vegne av 2-3 partnere (jfr. modellen med komite for sammensetning Alrek).  

I arbeidet videre må komiteen være oppmerksomme på at helseklyngen ikke 
er en juridisk enhet. Ønskelig at en får med en jurist i komiteen.  

Vedtak: Det settes ned en representativ komite for å utarbeide kriterier for de 
ulike typene samarbeidsrelasjoner til klyngen. Komiteen får et mandat som 
skissert i saken, justert for kommentarer som fremkom i møtet. 

 

Sak 17-22 Arendalsuka 2022 

BA orienterte om foreløpige planer, som skissert i utsendt saksnotat. Det er 
ønsket en synergi med planene for kommende Alrekdager. 

Vedtak: Styringsgruppen stiller seg bak forslaget om deltakelse på Arendalsuka 
2022 som foreslått. 

 

Eventuelt 

Samling for faggruppeledere klynger: BA orienterte om at Alrek helseklynge 
sammen med Idrettsklyngen og Polyfon har tenkt å invitere faggruppelederne til 
et felles seminar for å få opplæring og å gi motivasjon på tvers. Samlingen er 
planlagt i september 2022. 
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