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Vararepresentant Rebekka Ljosland deltok for Haraldsplass Diakonale sykehus.
Ny representant fra Lederforum Årstadveien 17, Priyanthi Borgen Gjerde, ble presentert.

Sak 36-20 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra
forrige møte

Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte godkjent. Ingen saker meldt under
Eventuelt. Fra referatet ble sak om retningslinjer for leie av lokaler kommentert,
og en kommer tilbake til endelig avklaring.

Sak 37-20 Orienteringssaker
•

Byggetrinn 4 – status; ikke noe nytt å melde siden sist.
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•

Status Faglig forum – representanter. En oppdatert oversikt over
representanter i forumet var utsendt med sakene, og ble vist i møtet.

•

Status kontaktpersoner klyngefasilitator; Det er ikke alle partnere som
har meldt inn kontaktpersoner, og klyngefasilitator BA minnet om at det er
snarlig ønsket.

•

Mandat og roller klyngefasilitator; siden sist møte (sak 31-20) er det gjort
en språklig oppdatering av mandatet, i tillegg er rollen som leder for
lederforum i Årstadveien 17 lagt til i tråd med avklaringer. Arbeidsgruppen
sluttet seg til de justeringene som det ble orientert om.

Sak 38-20 Samarbeidsmidler 2021 – innstilling og tildeling
Sak unntatt offentlighet før behandling i møtet.
Saksnotat, inkl. innstilling fra vurderingskomiteen, var vedlagt saken.
Arbeidsgruppen ser positivt på bredden som årets søknader representerer, og en
modning i typen prosjekter ble kommentert. At det i år også er gode studentprosjekter ble positivt mottatt.
Flere av årets søknader hadde digitalisering som viktig faktor, og ikke alle er
innstilt til midler. Arbeidsgruppen ønsket at det i tilbakemelding til slike prosjekter
og faggrupper fremheves at digitalisering er noe en ønsker at det allikevel skal
jobbe videre med.

Vedtak:

Arbeidsgruppen vedtar fordeling av samarbeidsmidlene for 2021 i tråd med
foreliggende forslag fra vurderingskomiteen.
Prosjekter som tildeles midler for 2021 – totalt

kr. 400 000:

Søknad
nr.
1

Kontaktansvarlig

Samarbeidspartnere

Navn på prosjekt

Ingrid Miljeteig
MED-UiB

Det medisinske fakultet UiB,
Psykologisk fakultet UiB, Bergen
Kommune, Helse Bergen,
University College London

Prioriteringsdilemma, moralsk
stress og opplevd støtte under
COVID-19-epidemien - En kvalitativ
studie blant ledere og ansatte i
sykehjem i Bergensområdet

4

Øyvind Rise,
Helse Bergen

Fagdag for tro, livssyn og
flerkulturell kommunikasjon

40 000

5

Kaja IrgensHansen, Helse
Bergen

Helse Bergen, Bergen kommune,
Haraldsplass Diakonale Sykehus,
Samarbeidsrådet for tros og
livssynssamfun (STL)
Nasjonalt kompetansesenter for
legevaktmedisin (NKLM),
Norwegian Research Centre
(NORCE)/ Yrkesmedisinsk avd.
Bedriftshelsetjenesten, Helse
Bergen/ Forskningsgruppe for
arbeids og miljømedisin, UiB
Influensasenteret (UiB),
Pandemisenteret (UiB), HVL, Helse
Bergen, Forskning Til Folket

Helseeffekter knyttet til
håndhygiene og bruk av
verneutstyr i helsetjenesten under
covid-19 pandemien (COV-HygPro)

100 000

Folkeopplysning om vaksine og
virus gjennom teater til skoler og
foreninger

50 000

VAS (VID), BAMS (MED-UiB) og det
Glukoselige Selskap (HVL)

Samarbeidsprosjekt
studentforeninger Bergen v/ VID
Akuttmedisinske Studentforening

50 000

11

Henriette
Christie Ertsås /
Forskning Til
Folket
Studentprosjekter:
7
Tina Helen
Vaksdal, student

2

Sum
tildeling
100 000

8

Pål Lystrup/
Henriette
Lønnerød,
studenter

Psykologisk poliklinikk - Seksjon
barn unge ved UiB, Senter for
odontofobi (samarbeid mellom
UiB-MED, UIB-PSY og Den
offentlige tannhelsetjenesten i
Hordaland), Institutt for klinisk
psykologi ved UiB

Mestringsgruppe for barn og unge
med sprøytefobi

60 000

Sak 39-20 Retningslinjer for Alrekprosjekt
Klyngefasilitator Berit Angelskår gjorde rede for forslag til retningslinjer for
prosjekter som skal være relatert til Alrek.
I drøfting av forslaget ble det påpekt at en må skille mellom det som skal med i
porteføljen for helseklyngen og det som skal flagges i nyheter og aktuelle
arrangement/tiltak. Porteføljen vil fremstå tydeligere på nye nettsider, med egen
fane; Prosjekter | Alrek (alrekhelseklynge.no).
Drøfting av konkrete punkt:
-

Er to partnere ønskelig eller skal det være et krav for et Alrek-prosjekt?
Må et prosjekt være relevant for helseklyngens visjon, eller bør være relevant?

Arbeidsgruppen så det som ønskelig at flere partnere er involvert i denne omgang,
og at prosjekter må være relevant for visjonen. I en startfase må det kalibreres
litt ekstra rundt aktuelle prosjekter, og det må være stor forståelse mellom
institusjonene på forskjeller i kultur på hvordan en avklarer og forankrer
prosjektdeltakelse. Vi trenger tid på å finne gode fremgangsmåter for forankring
og promotering av de gode prosjektene i Alrek, og må starte med å dyrke de gode
eksemplene.
I tråd med saksforelegget skal kommunikasjonsforum og klyngefasilitator ha en
sentral rolle i å velge ut prosjekter som skal fremheves, men det ble i første fase
ønsket at leder av arbeidsgruppen/Nina Langeland er en sparringspartner i
drøftinger av prosjekter.
Arbeidsgruppen ønsker en fast rapportering om Alrek-prosjekter i møtene
fremover. I tilknytning til det kan tematikken for felles prosjekter drøftes videre.
Nye nettsider er nettopp lansert - Hjem | Alrek (alrekhelseklynge.no), og det må
drøftes videre hvordan terskelen skal være for partnere til å publisere saker under
Alrek-fanen.

Vedtak: Arbeidsgruppen slutter seg til forslaget til retningslinjer for Alrek-prosjekter,
justert med kommentarer som fremkom i møtet.

Sak 40-20 Brukerpanel – mandat og sammensetning for
kommende periode
Det ble orientert kort om status for brukerpanelet v/ KW.
Panelets første funksjonsperiode avsluttes i januar 2021. I tråd med tidligere
ønske blir det en faseforskyvning av representasjon i panelet, og 5 av dagens

3

representanter har sagt seg villige til å sitte en halv periode til. En oppdatert
oversikt over nye representanter fremlegges på neste møte, inkludert nødvendig
justering av mandat.
Arbeidsgruppen stilte seg positiv til at en i tillegg kan inkludere ekstern
brukerrepresentant i klyngens brukerpanel, og henvendelse sonderes videre.

Sak 41-20 Møtedatoer våren 2021
En doodle for alternative møtedager i vårsemesteret 2021 er sendt ut til
arbeidsgruppen og alle bes svare. Møtene fastsettes i tråd med innmeldinger.
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