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REFERAT 
 

Prosjekt Alrek helseklynge 
Organ Styringsgruppen (tidl. Arbeidsgruppen) 
Sted Møterom Tarlebø 2F15, 2. etg. nybygg 

Alrek helseklynge, Årstadveien 17 
Dato: 12.09.2022 

  Kl: 14:00 – 16:10 
 
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  
Bergen kommune Trond Egil Hansen TEH x  
Bergen kommune, BKSI Alette Hilton Knudsen AHK x  
Bergen kommune, BHO 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  
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 
helseklynge 

Berit Angelskår BA x  

Sekretariat:     
Universitetet i Bergen –  MED Kristin Walter KW x  

 
 

Sak 23-22 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 24-22 Orienteringssaker 
• Bergen Næringsråd - ekspertgruppe for helse v/ Per Bakke: Det er ønske 

om å kartlegge hvordan en kan få satt Bergen på kartet ift innovasjon og 
utvikling av helsenæringen. Finansiering av en kartlegging er ikke avklart per i 
dag, intensjonen er et spleiselag mellom partene som bidrar.  
Det kom innspill om mulighet for å koble på forskningsrådet, Helse og velferd. 
I tillegg ble intensjonen bak initiativet diskutert, hvordan en kan få god 
oversikt over hvem som driver med hva og hvordan aktørene kan utfylle 
hverandre, ikke konkurrere. 
 

• Oppdateringer fra klyngefasilitator BA; Det er mye arbeid med 
arrangementer for tiden. Påmelding til Alrekdagene kunne vært enda bedre, 
og partnerne oppfordres til fortsatt aktiv promotering.  
For oppfølging av strategien er faggruppene bedt om å rapportere på 
formulering av mål og tilhørende handlinger, innen 1. desember. Det gjelder 
også Faglig forum og Brukerpanelet. 
BA skal følge kurs i design thinking dette året, og case ble presentert. Det ble i 
møtet påpekt fra Helse Bergen at aktuell case har paralleller med ønsket 
kartlegging i regi av Bergen Næringsråd (jfr. o-sak første punkt). Det må 
sikres dialog mellom de to initiativene.  
Det ble også etterspurt en kobling til studenter og masteroppgaver.  
I aktuell case ble det påpekt at beskrivelsen med fordel kunne favnet en 
tydeligere forståelse av folkehelsearbeid, forebyggende arbeid. 
 

• Vurderingskomiteen – status (oppfølging av sak 20-22 fra sist møte): 
Komiteen består hovedsakelig av de samme representantene som tidligere. 
Fra UiB-MED har Kurt Hanevik kommet inn som ny representant, og Silje 
Mæland deltar som leder av Faglig forum. På komiteens møte 18. august ble 
det pga. frafall ikke konstituert en ny leder, det gjøres på neste møte. 

 
• Signerte samarbeidsavtaler (oppfølging av sak 21-22 fra sist møte); Det 

ble vist til signerte avtaler med hhv Polyfon, SKIL og Kunnskapskommunen 
Helse Omsorg Vest. 

 
Sak 25-22 Samarbeidsmidler for 2023  

a. Utkast til utlysning ordinære midler Alrek 
Forslag fra vurderingskomiteen til utlysningen for 2023 ble fremlagt.  
 
Kommentarer til utlysningen: 
-   Informasjon om brukerhonorering må inkluderes, jfr. punkt som er tatt opp 
av Brukerpanelet tidligere 
- Legge til og/eller samhandling i omtale av formål med midlene 
- Reformulere setning om totalsum 800 000 og andelen til studentprosjekter 

Utover dette sluttet styringsgruppen seg til utlysningen. 

b. Utkast til utlysning for Rebekkafondet 
Forslag til utlysning er formidlet fra legatstyret etter dialog mellom klyngen og 
legatet. 
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Kommentarer til utlysningen: 
- I omtale av formål med utlysningene kan det virke selvmotsigende med 

fokus på forebyggende helse samtidig med formulering om helsevesen. 
- Innspill om at medisinsk forskning kan tolkes snevert, og erstatte det med 

helseforskning. 
- Hvor mye midler utlyses totalt? Det ses som en fordel hvis det er opplyst 

om totalrammen for midlene, evt. at en skriver at en kan forvente at ett 
eller to prosjekter får tildelt midler 

Styringsgruppen ser behovet for å tydeliggjøre forskjellene mellom de to parallelle 
utlysningene. Alrek-midlene ivaretar behovet for såkornmidler, prosjekter innen 
utdanning og formidling, og studentprosjekter. Legatmidlene har en vinkling mot 
prosjekter innen forskning og innovasjon. En må se om det kan fremheves mer, 
samtidig som det ivaretas i planlagt nyhetssak ved promotering av utlysningene. 

Vurderingskomiteen får en viktig oppgave ved vurdering av søknadene, og det ble 
stilt spørsmål ved om prosjekter kan få tildeling fra begge formål. Dette må 
tydeliggjøres i utlysningsteksten. Dersom en søker begge steder for samme 
prosjekt, vil søknaden først bli behandlet av legatet. Innvilges den her vil den ikke 
bli innstilt til tildeling av Alrekmidler. 

Utover dette sluttet styringsgruppen seg til utlysningen, og ser positivt på 
initiativet fra Rebekka Ege Hegermanns legat om å lyse ut midler for Alrek-
samarbeid. 

 

Sak 26-22 Underveisrapporter fra prosjekter med 
samarbeidsmidler 2022  

Styringsgruppen har tidligere etterspurt status for de prosjektene som fikk midler 
for 2022, og til møtet forelå en kort statusrapport fra de fleste prosjektene. 
Hovedinntrykket er at det har vært god aktivitet og fremdrift i prosjektene.  

Styringsgruppen tok rapporteringen til etterretning. Sluttrapport på prosjektene 
skal etter planen foreligge til første møte i Styringsgruppen i 2023. 
 
 

Sak 27-22 Senter for brukermedvirkning – behov og funksjon 

Innledning og presentasjon v/ Kari Øritsland, VIS Innovasjon og klyngefasilitator 
Berit Angelskår. 

Et senter for brukermedvirkning har vært drøftet over tid, og for inneværende år 
har prosjektet samarbeidsmidler fra Alrek; Mot et ressurs- og kompetansesenter for 
brukermedvirkning - Alrek (alrekhelseklynge.no)  

Bakgrunnen for at saken fremmes nå er behov for ytterligere utredning av saken, 
både i forhold til videre finansiering og avklaringer av fremtidig funksjoner og 
organisering. Det gjøres mye bra arbeid allerede, men det er blant annet behov 
for å knytte brukermedvirkning tettere til det vitenskapelige, til 
forskningsaktiviteten ved institusjonene i klyngen. 

Styringsgruppen stilte seg i utgangspunktet positive til initiativet, men hadde flere 
innspill: 

https://alrekhelseklynge.no/prosjekter/mot-et-ressurs-og-kompetansesenter-for-brukermedvirkning/
https://alrekhelseklynge.no/prosjekter/mot-et-ressurs-og-kompetansesenter-for-brukermedvirkning/
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- Ønske om å ha med helse i tittelen for et senter i klyngen 
- Jobbe mer med avklaringer av brukerbegrepet. Brukere som noe utover 

pasienter og pårørende, innbyggere i kommunene, organisasjoner? 
- Tydeliggjøre saken ift hva som er prosjekt – såkornsprosjekt – forprosjekt, 

og hvordan en fast struktur kan etableres 
- Hva vil man oppnå, hvem er brukerne? 
- Kommersialiseringen av senteret kan være problematisk, bl.a. med tanke 

på helseforetakenes lovpålagte plikt og oppbygget struktur 
- Det kan bli vanskelig å styre og få fremdrift med en løsning dersom 

utredning av senteret etableres som en faggruppe. 
- Er det et senter vi trenger? Det må utredes mer. 

 
Innspill fra Helse Bergen: Foretaket har lovpålagte forhold knyttet til 
brukermedvirkning, og vil av den grunn ikke kunne delta i senteret slik det er 
presentert nå. De vil bl.a. ikke kunne rekruttere sine brukerrepresentanter fra en 
foreslått brukerbank. Saken må utredes nærmere, og ta opp i seg at klyngen 
består av institusjoner med ulike lovpålagte oppgaver. Målsettingen må være at 
det på sikt skal være mulig å få etablert et senter. 

Bergen kommune støtter å ha noe konkret å gå videre med, noe mer enn en 
faggruppe i Alrek. De anbefaler videre prosjektering, og ser at de bør ha en 
sentral rolle i det.  

Opprinnelig forslag til vedtak ble endret. Nytt vedtak, formulert i møtet: 

Vedtak: Styringsgruppen stiller seg positiv til initiativet.  

Til neste møte ønsker gruppen en egen sak på etablering av en arbeidsgruppe 
som skal utrede saken videre. Gruppen skal ledes av Bergen kommune, og ha 
representasjon fra 4 partnere i klyngen.  

Arbeidsgruppen vil få et mandat for videre utredning. Et sentralt punkt er å 
kartlegge aktuelle grenseoppganger for et senter, blant annet juridiske avklaringer 
opp mot helseforetaket sitt lovpålagte ansvar og eksisterende strukturer for 
brukermedvirkning. 

  
 

Sak 28-22  Brukerpanelet - ønskede avklaringer 

a. Ønskede avklaringer fra Eventuelt-sak sist møte 

Ønskede avklaringer fra Brukerpanelet har vært fulgt opp siden sist, blant annet i 
Faglig forum. Styringsgruppen stilte seg bak vedtaksforslaget i utsendt saksnotat. 
 

Vedtak: Visjonen blir stående slik den er vedtatt, frem til strategiperiodens slutt i 2026.  

Når ny strategiprosess settes i gang, må prosessen også inkludere evaluering av 
visjonen, med mål om å forenkle den.   
 
Styringsgruppen går inn for representasjon fra Brukerpanelet i Faglig forum. 
Gruppen ser videre positivt på Faglig forum sitt initiativ til et seminar for å øke 
kompetansen på brukermedvirkning i klyngens faggrupper.  
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b. Representasjon i kommende periode for Brukerpanelet 

Det skal sendes henvendelse til pasient- og brukerorganisasjoner om 
representasjon i panelet fra 2023, og det må det tas stilling til eventuelle 
endringer. Leder av Brukerpanelet presiserte at det haster med å få ut en 
henvendelse.  

Ved etableringen av brukerpanelet i 2018 la helseklyngen seg tett opp til den 
måten helseforetakene organiserer sin brukermedvirkning på. Helse Bergen 
kommenterte at representasjonen ikke er tilsvarende den i helseforetakene. 
Det har vært ønske fra bl.a. Kreftforeningen om å være representert, men 
Styringsgruppen var usikker på om en spesifikk diagnosegruppe skal inviteres inn 
i klyngens brukerpanel. Det ble også stilt spørsmål ved hvorvidt FFO og SAFO skal 
inviteres inn direkte, siden de representeres via foretakenes 
brukerrepresentanter, og Brukerpanelet i Alrek kan bestå av representanter fra 
brukerutvalg/råd/panel hos partnerne i klyngen. 

Det er prinsipielle avklaringer som må tas rundt fremtidig brukerrepresentasjon, 
og Styringsgruppen ønsker å ta stilling til dette i en sak som forberedes til neste 
møte. 

 

Sak 29-22 Eventuelt 

a. Studentkonferansen i Alrek 
BA orienterte om at organiseringen av studentkonferansen må avklares, siden 
Faglig forum ikke ønsker å stå som fremtidig arrangør. Til nå er det 
helsevitenskapmiljøet, med master i helse og samfunn ved Institutt for global 
helse og samfunnsmedisin, UiB, som har hatt hovedansvaret. De ønsker en 
bredere deltakelse og forankring i Alrek helseklynge.   Studentkonferansen får 
svært gode evalueringer fra studentene som deltar. Det er per i dag usikkert 
hvem og hvordan konferansen kan arrangeres videre. 
Styringsgruppen ser studentkonferansen som viktig og ønsker at den videreføres. 
For å kunne ta stilling til fremtidig struktur bes det om at saken fremlegges på 
neste møte. 

 

b. Faggrupperepresentanter og deltakelse 
Saken ble meldt som Eventuelt-sak men måtte utgå da møtet var på overtid. 
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