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REFERAT 
 

Prosjekt Alrek helseklynge 
Organ Arbeidsgruppen 
Sted Teams Dato: 03.06.2021 

  Kl: 14:00 -15.30 
 
Organisasjon Navn Kode Innkalt Forfall 
Universitetet i Bergen, leder Nina Langeland NL x  
Universitetet i Bergen, rektorat Robert Bjerknes RB x  
Universitetet i Bergen - DPF Bente Wold BW x  
Universitetet i Bergen - MED Per Bakke PB x x 
Bergen kommune Trond Egil Hansen TEH x  
Høgskulen på Vestlandet Randi Skår RS x  
Norce Priyanthi Borgen Gjerde PBG x x 
Universitetet i Bergen - EIA Helge Rekve HR x x 
Helse Bergen Randi-Luise Møgster RLM x  
Haraldsplass Diakonale sykehus Rebekka Ljosland RL x vara 
Folkehelseinstituttet Øystein Vedaa ØV x  
Vestland tannhelsetjeneste/ 
Vestland fylkeskommune 

Ellen Berggreen EB x  

VID Anita Lyssand AL x  
Lederforum/ Årstadveien 17 Priyanthi Borgen Gjerde PBG x x 
Observatører:     
Universitetet i Bergen, 
kommunikasjonsforum 

Odd Vegard Kandal-
Wright 

OVK x  

Klyngefasilitator Alrek 
helseklynge 

Berit Angelskår BA x  

Sekretariat:     
Universitetet i Bergen – adm MED Kristin Walter KW x  

 
Vararepresentant Elena Sandgathe (HDS) deltok i møtet. 
 

Sak 19-21 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra       
forrige møte  
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte godkjent. Ingen saker 
meldt under Eventuelt. 
Lenke til dokumenter for arbeidsgruppen i Teams  Lenke via Sharepoint 
 

Sak 20-21 Orienteringssaker 
• Byggetrinn 4 – status. Ikke noe nytt, prosess med reguleringsplan går sin 

gang.  

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
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• Oppdateringer fra klyngekoordinator BA;  
 
o Studentkonferanse 16. juni; 16 studenter presenterer 
o Alrekdagene 22. – 24. september, samarrangementer med flere, bl.a. 

Polyfon musikkterapiklynge og Idrettsklynge Vest. Onsdag – partnerdag. 
Torsdag – film og plenumssamtale. Fredag – formidlingsdag i Årstadveien 
17, men også plenumssesjoner for ansatte i klyngen. Avslutter med 
Researchers night med tema overgangsalder, sammen med 
Forskningsdagene i Bergen. Oppfordring om å holde av dagene. 

o Speed-dating i Å17 v/ Husrådet 
o Etterutdanning i digitalisering mottatt midler 
o Etterutdanning i utmattelsessymptomer 
o Ressurssenter for brukermedvirkning i Alrek – på idestadiet 
o Henvendelse om «Digital fysioterapeut» - fra gründer 
o Brukerpanelet stiller med brukerrepresentanter i Pasientens 

legemiddelliste, etter forespørsel fra direktoratet 
o Diverse møter og samhandling som klyngekoordinator deltar i.  

 

Sak 21-21 Rapportering fra strategiarbeidet   

Kort innledning v/ NL og BA, med særlig vekt på hvordan partnerne organiserer 
arbeidet med klyngen slik at en internt har arenaer for drøfting og forankring av 
innspill til strategien. 

Innspill fra Helse Bergen og Bergen kommune om hvordan klyngearbeidet 
organiseres internt. VID er i gang med å opprette samme modell, og FHI 
signaliserer det samme. HVL har internt sett på hvordan de kan tilgodese arbeid 
med klynger. TKVestland vil organisere et fora for innspill til strategien. 
Klyngefasilitator kan bidra. 

Arbeidsgruppen ble bedt om å flagge særlig viktige saker for strategien, og kom 
med innspill i møtet: 

1. Det må framgå at kommunene sitt arbeid for forebygging og helse i hele 
befolkningen er kjernen i Alrek.  

2. Folkehelse og helsefremmende arbeid ble vektlagt av flere. Det ble også 
vektlagt at kommunene trenger et bedre kunnskapsgrunnlag for 
forebygging og folkehelsearbeid. Implementering av kunnskap er viktig. 
Evaluering av tiltak ble også fremmet i diskusjonen. 

3. Sosial og økonomisk ulikhet i helse er et viktig tema. 
4. Tverrfaglighet bør nevnes spesielt. 
5.  Knytte strategien til bærekraftsmålene. 

 

Sak 22-21 Budsjettforslag 2022 

De to fremlagte alternativene ble drøftet; et alternativ med samarbeidsmidler på 
totalt kr. 650 000 og et på kr. 800 000. Begge alternativ inneholdt i tillegg 
ivaretakelse av driftsmidler til klyngekoordinator og inndekning av økte kostnader 
til drift av brukerpanelet. Andelen for hver partner i budsjettalternativene var på 
hhv kr. 110 000 og kr. 125 000. 
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Tilbakemeldinger på at en økning i samarbeidsmidlene ble sett som sentralt, også 
med tanke på signaler fra styringsgruppen. Forutsatt forankring hos alle partnere, 
går Arbeidsgruppen inn for alternativ B; med kr. 125 000 per partner for 2022. 
Alle partnere får en skriftlig henvendelse for forankring av budsjettforslaget. 

Vedtak: Arbeidsgruppen støtter forslag til budsjett for fellesmidler i Alrek  
helseklynge for 2022, og går inn for det alternativet som fremkom etter drøftingen  
i møtet (alternativ B).  

 
 

Sak 23-21 Utlysning av samarbeidsmidler for 2022 - forslag 

Forslag fra vurderingskomiteen til høstens utlysning av samarbeidsmidler for 2022 
ble fremlagt. Formuleringer om samarbeid kommunepartner og vilkår for frikjøp 
blir kvalitetssikret. 

Med en økning i budsjettet for 2022 må rammen for midlene økes (jfr. sak 22-21).  
Hvorvidt en skal øke maks. søknadssum eller støtte flere prosjekter ble drøftet.  
Det ble sett som viktigst å kunne støtte flere prosjekter gjennom utlysningen. 

En revidert utlysningstekst sendes ut for en siste kommentarrunde. 

Vedtak: Arbeidsgruppen slutter seg til forslaget til utlysning av samarbeidsmidler 
for 2022. 
 

 

Sak 24-21 Felles helseteknologikonferanse  

BA innledet til sak om at det har vært drøftet å slå sammen de to Bergensbaserte 
nasjonale konferansene innen helseteknologi, arrangert av hhv HVL og Helse 
Bergen. Det er en positiv holdning til sammenslåing, der vi kan løfte frem felles 
utfordringer og felles løsninger. Det ble fremmet at en bør ha et høyt 
ambisjonsnivå for konferansen og fagfeltet, der en synliggjør kraften som finnes i 
klyngen og i regionen. Bruke konferansen til å markere oss nasjonalt, gjennom de 
etablerte nettverkene til konferansene. En konferanse for og av helse- og 
omsorgstjenestene, sammen med akademia. Ikke en kommersiell markedsarena 
for næringslivsaktører. 

Arbeidsgruppen ser det som viktig å koble på faggruppen for e-helse i Alrek. 

Vedtak: Arbeidsgruppen slutter seg til arbeidet med en felles 
helseteknologikonferanse der Alrek helseklynge blir en av arrangørene, justert 
med kommentarer som kom i møtet. 

 
 
Sak 25-21  Samarbeidspartnere 

Forslag om å formalisere og utvikle samarbeidsrelasjoner med Idrettsklynge Vest, 
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi og Kunnskapskommunen Helse Omsorg 
Vest ble godt mottatt i gruppen.  

Vedtak: Arbeidsgruppen slutter seg til arbeidet med de nevnte klyngene som 
samarbeidspartnere, justert med kommentarer som kom i møtet. 
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Sak 26-21  Møtedatoer høsten 2021 

Aktuelle møtedager for første møte til høsten er 26.8 eller 2.9. Sekretariatet 
sender ut en digital spørring med forslag til møtetider for alle tre møter i høst. 

 

For øvrig: Robert Bjerknes ble takket av som pådriver i utvikling av helseklyngen 
gjennom sin rolle som viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger ved 
UiB i perioden 2016-2021. 
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