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REFERAT  
Prosjekt Alrek helseklynge 
Organ Styringsgruppen  
Sted Møterom Tarlebø 2F15, 2. etg. nybygg 

Alrek helseklynge, Årstadveien 17 
Dato: 05.12.2022 

  Kl: 12:00 – 14:00 
 
Organisasjon Navn Kode Innkalt Forfall 
Universitetet i Bergen, leder Karsten Specht KS x  
Universitetet i Bergen, rektorat Gottfried Greve GG x  
Universitetet i Bergen - DPF Norman Anderssen NA x  
Universitetet i Bergen - MED Per Bakke PB x x 
Bergen kommune Trond Egil Hansen TEH x  
Bergen kommune, BKSI Nina Bolstad NB x teams 

Bergen kommune, BHO Ingelin Søraas IS x teams 

Høgskulen på Vestlandet Monica Wammen 
Nortvedt 

MWN x  

Høgskulen på Vestlandet Øyvind Midtbø Berge ØMB x x 
NORCE Priyanthi Borgen Gjerde PBG 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  
Studentrepresentant Caroline A. J. Erviksæter CE x x 
Brukerpanelet Dag Einar Liland DEL x  
Observatører:     
Kommunikasjonsforum Under avklaring  x  
Klyngefasilitator Alrek  Berit Angelskår BA x  
Sekretariat:     
Universitetet i Bergen – MED Kristin Walter KW x  

 
 
Sak 30-22 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra       
forrige møte  
 
Innkalling, saksliste og referat ble godkjent uten merknader.   
Lenke til dokumenter for arbeidsgruppen i Teams  Lenke via Sharepoint 
  

Sak 31-22 Orienteringssaker 
• Leder for Styringsgruppen forlenget et år – Karsten Specht fortsetter som 

leder frem til Partnermøtet høsten 2023. 

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
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• Ny leder i Faggruppe for lærings- og mestringsaktivitet – Vibeke Irgens 
(Helse Bergen) har overtatt lederfunksjonen etter Marie Tjelta. 

• Faggruppenes arbeid med strategien - mål og handlinger – I september 
ble faggruppene utfordret på å sette opp tre mål med tilhørende tre 
handlingspunkter i tilknytning til strategien. Gruppene har kommet noe ulikt, 
og fått siste frist til endelige formuleringer til mars-møtet i Styringsgruppen.  

• Oppdateringer fra klyngefasilitator BA - Oppdateringer om seminarer og 
møtepunkt siden sist møte. For våren skal Digital helse-dager gå av stabelen 
24. og 25. mai. Studentkonferanse planlegges til 7. juni 2023. 

Ang. årets Alrekdager ble det vist til drøfting på Partnermøtet 7. oktober; 
bevissthet om målgruppe, tema og lokaliteter. Faglig forum har også 
evaluert dagene og kommet med endringsforslag. God kommunikasjon og 
formidling rundt dagene er viktig, og alle partnere må delta. Forslag om at 
Alrekdagene også innretter program mot helsepersonell på sykehus og i 
kommunen. 
 

Sak 32-22 Om rapportering fra Styringsgruppen til Partnermøtet 

KS innledet til drøfting av saken, om hvordan Styringsgruppen skal rapportere til 
Partnermøtet i vårsemesteret. I saksnotatet var det foreslått vedtak om 
rapportering basert på aktiviteter i klyngen, bl.a. en samling av de punktene som 
faggruppene melder inn (trafikklysmodellen).  
 
Styringsgruppen ønsket i tillegg at rapporten skal se på trender og inneholde en 
konkluderende analyse av hvor klyngen er på vei. Ved fremleggelse av foreløpig 
rapport på kommende møte så kan en peke på om det er områder der 
Styringsgruppen kan bidra.  

Vedtak (justert i møtet): 

Styringsgruppen stiller seg bak forslaget om å innhente informasjon til rapporten 
gjennom foreslåtte kanaler, og ønsker at rapporten baserer seg på forslag nr. 1 
(Type aktivitet). I tillegg ønskes det at rapporten ser på trender, og inneholder en 
konkluderende analyse av hvor klyngen er på vei. Rapporten bør være klar til 
vårens Partnermøte (27. mars 2023). Rapportutkast til Styringsgruppen 
utarbeides av klyngefasilitator i samråd med Styringsgruppeleder. 

 

Sak 33-22 Samarbeidsmidlene 2023 – innstilling og tildeling 
       Unntatt offentlighet 

Styringsgruppen hadde fått tilsendt innstilling fra vurderingskomiteen på forhånd. 
 
Det ble pekt på konkrete problemstillinger knyttet til et par av søknadene, blant 
annet formalitet ved honorering av enkeltforskere. Det fremgår tydelig i 
utlysningsteksten at det for UH-sektoren ikke er aktuelt med frikjøp fra 
vitenskapelige stillinger som del av prosjektstøtte. Imidlertid er ikke dette like klart 
for forskningsinstituttene (NORCE, FHI). Det bes om at dette presiseres i neste 
utlysning. 
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For å komme innenfor total sum på kr. 800 000 innstilte Styringsgruppen på en 
reduksjon i budsjettet for søknad nr. 7, og ba samtidig om en tilbakemelding på 
hvordan det ville påvirke gjennomføringen av tiltaket. 

Vedtak:  
Styringsgruppen vedtar fordeling av samarbeidsmidlene for 2023 i tråd med 
foreliggende forslag fra vurderingskomiteen, justert for kommentarer i møtet. 

 

Sak 34-22  Senter for brukermedvirkning – videre prosess  

Saken ble drøftet med utgangspunkt i oppfølging av saken fra sist møte. 

Representanter er meldt inn, men Bergen kommune har underveis meldt at de 
ikke har kapasitet til å lede gruppen. De ønsker heller ikke å være prosjekteier for 
en eventuell søknad om eksterne midler. Kommunen vil imidlertid finne en som 
kan inngå som representant, sammen med Vestland fylkeskommune. Det ble også 
enighet om å få inn en representant med brukererfaring. 

Styringsgruppen mente at foreliggende forslag til mandat har gjort bestillingen 
tydeligere. Det er ønske om å gjennomføre et videre arbeid med å skaffe innsikt, 
og så videre se hva fortsettelsen blir.  

Det ble bestemt å ta ut punkt 5 - om eksterne forsknings- og innovasjonsmidler – 
i denne fasen. En konsekvens av å endre mandatet på dette punktet er at det ikke 
inngår en ambisjon om å søke om ekstern finansiering til et forskningsbasert 
innovasjonsprosjekt. 

Det ble drøftet hvorvidt forskning på brukermedvirkning skal utredes i denne 
fasen (jfr. punkt 2 i forslag til mandat) og også hvorvidt det skal være en oppgave 
i et eventuelt fremtidig senter i helseklyngen. Å stimulere til forskning på 
brukermedvirkning er ønsket, så en formulering om det må heller fokusere på å 
konkretisere behov. Det ønskes at punkt 2 i mandatet deles opp i to deler; en del 
om forskning og en om metodeutvikling. 

De som er meldt inn som representanter forutsettes å være personer som kan 
bidra med å dra dette videre, som er tett på brukermedvirkning. Det er ønskelig 
at klyngefasilitator deltar som ressurs for gruppen, men at en annen leder 
arbeidet. Gruppen vil i første møte bes om å konstituere seg selv med leder.   

Vedtak:  

Arbeidsgruppen nedsettes med innmeldte representanter i tillegg til en 
brukerrepresentant, og Bergen kommune bes om å oppnevne et medlem sammen 
med Vestland fylkeskommune. Gruppen jobber etter foreslått mandat, med de 
endringene som fremkom i møtet. Gruppen leverer sin innsikt til Styringsgruppen i 
mai 2023. 

 

Sak 35-22  Brukerrepresentasjon 

Sammensetning av Brukerpanelet ble også drøftet i forrige møte, sak 28-22b. 

Styringsgruppen er positiv til at det inviteres inn råd, utvalg og panel fra partnerne 
til å utnevne representanter i Brukerpanelet (jfr. alternativ 2 i saksnotat). I tillegg 
etterstrebes det å ha med en representant med medforskererfaring. En slik 
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sammensetning vil utgjøre en kontinuitet for panelet, siden det vil likne på dagens 
panel. Samtidig er det viktig å sikre representativitet for de som deltar i panelet. 

Henvendelse om representanter må snarlig gå til de aktuelle partnerne. For Helse 
Bergen må behovet for type representanter beskrives og sendes inn til 
prioriteringsutvalget, for å sikre at en får representanter fra aktuelle pasient- eller 
pårørendeorganisasjoner. 

Dagens leder av Brukerpanelet, Dag Einar Liland, oppfordret klyngen til å sikre 
god opplæring av et nytt panel, og vil selv gjerne bidra til kompetanseoverføring.   
 

Vedtak: 

Styringsgruppen stiller seg bak alternativ 2, med de råd og utvalg som partnerne 
melder inn. Styringsgruppen stiller seg for øvrig bak de aspektene vedrørende 
representasjon som er beskrevet i saksfremlegget, og ber om at dette innarbeides 
i mandatet. 

Hver partner bes melde inn hvilke råd og utvalg fra deres organisasjon som bør 
inviteres til å utnevne representant til Brukerpanelet i Alrek. 

 

Styringsgruppeleder Karsten Specht takket Liland for innsatsen som leder 
av Brukerpanelet i den siste perioden, og overrakte blomster. 

 

Sak 36-22 Møtedatoer våren 2023   
  
 Til møtet var det foreslått og innkalt til tre møter: 30. januar, 24. mars, 15. mai. 
 Det har imidlertid kommet innspill til at tidspunktet på mandager ikke passer alle. 

Det ble enighet om at det sendes ut en doodle for faste tidspunkter gjennom en 
arbeidsuke, med intensjon å finne en fast tid til fast ukedag der møter kan 
avholdes. Sekretariatet følger opp.  Mandag 30. januar holdes foreløpig av for 
første møte i vårsemesteret 2023. 

 

Sak 37-22 Faglig input: Rapportering fra Faggruppen for migrasjon 
  og innvandrerhelse v/leder av faggruppen Esperanza Diaz 

Faggruppen er ganske stor, og inkluderer også noen frivillige organisasjoner. Det 
er mange som vil inn, og det henger sammen med hvordan gruppen fungerer. 
Gruppen er ikke samlet om prosjekter og søknader, men brukes som en arena for 
samarbeid. Det oppleves som et dynamisk nettverk som kan være nyttig. De tar 
opp samfunnsrelevante tema, og tenker samtidig at de ikke skal bruke så mye tid 
og krefter mellom møtene, men bruke nettverket og hverandre inn i pågående 
arbeid og prosesser, der det er en ressurs. Konkrete samarbeid har kommet i 
stand mellom deltakere i faggruppen, men de har ikke søkt midler som gruppe. Et 
eksempel var ekstraordinært møte for å bringe sammen relevante aktører for å 
imøtekomme de flyktninger fra Ukraina på en god måte. Det gav konkrete 
resultat. 
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De vil unngå for mye byråkrati i klyngen, og av den grunn er de ikke så begeistret 
for rapportering og trafikklysmodellen. De foreslår at referatene fra gruppemøtene 
kan fungere som en form for rapportering til klyngen.  

Det var forståelse for innspillene som ble fremmet fra faggruppens leder, samtidig 
som Styringsgruppen sitt ansvar er å dokumentere og rettferdiggjøre bruken av 
midlene som legges inn i klyngen. Det er også viktig for de å få informasjon om at 
igangsatte prosesser og grupper fungerer. 

Faggruppen vil rapportere på trafikklysmodellen, men på et overordnet nivå – dvs. 
ikke bryte det ned til underpunkter som skal rapporteres på. 
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