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Vara i møtet: Ellen Bergreen (Hordaland fylkeskommune), Steinar Hunskår (UiB-MED).
I tillegg deltok Marianne Clementine Håheim, leder av brukerpanelet.

Sak 11-19 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige
møte
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte godkjent. Ingen saker under
Eventuelt.

Sak 12-19 Orienteringssaker
•

Byggeprosess Årstadveien 17 – status
Tidsplanen holdes, med forventet ferdigstilling 10. august 2020. Bygget har
en høy miljøambisjon, og vil holde energiklasse A. Helge Rekve viste skisser.

•

Kort orientering fra Den sentrale brukergruppen
- Bruk av undervisningsrom i nybygget - planlegging og simulering;
Administrativ gruppe har pekt på behovet for å se på romfordeling ift
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timeplaner, og saken har vært drøftet i møter på ledernivå.
Studieadministrativ avdeling UiB v/ viserektor for utdanning Oddrun Samdal
har sagt seg villig til å ta opp denne saken og få laget en simulering. Dette
må det tas initiativ til, og arbeidsgruppen vil påse at prosessen følges opp. I
den sammenheng må HVL også involveres, ikke bare Senter for
omsorgsforskning.
- Tilgangssoner i nybygget: EIA og arbeidsgruppen må avgjøre en policy på
dette. Det er planlagt digital adgangskontroll på plan 1, men ønske om et
mest mulig åpent bygg. Teknisk adgangskontroll legger til rette for ulike
løsninger. Brukertilgjengelighet må sikres, bl.a. for innbyggere. Åpne el
lukkede dører, hva er mulig ift brannsikkerhet? Arbeidsgruppen er positive til
fleksible løsninger, med åpen tilgang opp i etasjene (grønne soner). Hver
enkelt arbeidsgiver/avdeling må ta stilling til løsninger for egne arealer (røde
soner).
•

Evaluering av Solstrand-seminaret 8. – 9. januar
En kort gjennomgang av hovedpunktene, jfr. evaluering ønsket av
arbeidsgruppen i etterkant av seminaret.

•

Endring av ledelse Faglig forum
Reidun Kjome (MED/UiB) gir seg som leder grunnet nye oppgaver, og Åsa
Hammar (PSY/UiB) overtar.

•

Oppfølging Arendalsuka 2019-20
Det var ikke tilgjengelig plass til å få rigget det opplegget som var ønsket for
høst 2019 (jfr. sak 09-19). Det er ønske om at planen videreføres i 2020, og
at planleggingen fortsetter. I mellomtiden vil tematikken prøves ut som et
miniprosjekt under Forskningsdagene høsten 2019.

Sak 13-19 Rapportering fra brukerpanelet i Alrek helseklynge
Innspill fra leder av brukerpanelet, Marianne Clementine Håheim.
Panelet ble konstituert i oktober og har hatt to møter etter det, i tillegg til
deltakelse på Solstrand-seminaret. De drøfter hvordan de kan være en best
mulig ressurs for klyngen i tiden som kommer. Foreløpig fungerer de som
ressurser inn i faggruppene, der de er fordelt etter kompetanse og interesser.
Panelet er pr i dag 11 faste representanter og 1 vara, og venter på repr. fra
innvandrerrådet. Neste møte er i slutten av april. Brukerpanelet skal for øvrig
arrangere et frokostmøte til høsten.
Gjør brukerperspektivet – i betydningen sluttbruker - synlig i arbeidet med Alrek.
Panelet er opptatt av pårørende som en ressurs, av formidling og forskning på
brukerkompetanse. Ser det som aktuelt å få brukerperspektivet inn i
undervisning av fremtidens helsepersonell.
Det ble drøftet flere muligheter for representasjon og kontaktpunkter fremover;
representasjon i arbeidsgruppen, dialog med studentpanelet, involvering i planer
og arrangementer. Konkret ble det sett som ønskelig å få brukerrepresentanter
inn i planleggingen av prosjektet for Arendalsuka høsten 2020.
Håheim påpekte at brukerpanelet kan hente inn ytterligere ressurser ved behov,
fra andre pasientorganisasjoner e.l.
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Sak 14-19 Utdanningssynergier Alrek helseklynge – orientering fra
studiedekanene. Se midlertidig rapport i vedlagt brev av 14.03.19
Steinar Hunskår, prodekan for utdanning ved MED/UiB, orienterte kort om
rapporten. Utdanningsdekanene har sett på hva som er mulighetene og hvilke
synergier som kan være aktuelle mellom enkelte studieprogram/profesjoner.
Det er foreløpig ikke fremmet ønsker om nye emner, men samarbeid om opplegg
for elektive emner er aktuelt. Dette kan være et enkelt grep hvis alle setter av
samme tid (januar måned) slik at studenter kan ta emner på tvers. Logistikkutfordringer er nøkkelen. Arbeidsgruppen ønsker at saken drøftes videre.
Innspill fra arbeidsgruppen om at ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten
er et sentralt tema som bør tilbys. Kunnskapskommunen ønsker at det legges
opp til en mer metodisk tilnærming til kvalitet som del av studieprogrammene.
Viktig å kunne tilby mer i Alrek for å utnytte synergieffektene ved at miljøene
blir samlet. Dette kan være i form av kurs, etter- og videreutdanning,
forsknings- og utviklingsarbeid etc.
Arbeidsgruppen oppfordrer utdanningsdekanene sammen med helsetjenesten til
å utvikle synergiene, og der tilbudene også kan gjelde som etterutdanning.
For å styrke tverrprofesjonelle modeller/satellitter kan høyskolene utfordres
videre. HVL er allerede i gang med å nedsette prosjekt i den retningen, og kan
invitere inn PSYK og MED. Det ble fremmet idé om at TVEPS-arenaene kan
tilpasses også annen tverrprofesjonell aktivitet, med TVEPS som kjerne.
Arbeidsgruppen foreslår at HVL sine enheter i Haugesund og Førde utfordres til å
koordinere lokal aktivitet sammen med UiB, sykehus og kommune.
Som et tillegg til rapporten orienterte Hunskår om at det er en prosjektsøknad i
utvikling mellom MED – PSYK – Bergen kommune; Simuleringslab for
tolketjeneste, som en søknad om intensivmidler for studiekvalitet ved UiB.
Planen er å utvikle en øvingsarena for å bruke tolkene, både for helsepersonell
og tolkene selv er dette et stort behov. Studentene får 1 dags kurs (en dag i
profesjonsutdanningene), mens tolkene får mye øving. HVL skal bli invitert inn
når søknaden eller prosjektet blir iverksatt.
Utdanningsdekanene oppfordres til å ha et møte til for å drøfte saken videre.
Saken drøftes videre i neste arbeidsgruppemøte.

Sak 15-19 Rammer for samarbeidsmidler 2020, inkl. utnevning av
vurderingskomité. Saksnotat var ettersendt.
Arbeidsgruppen sluttet seg til at det i 2020 bør utlyses en sum som er en
mellomting av beløpene for samarbeidsmidler i 2018 og 2019 – kr. 500 000
totalt. Dette gir en fordeling mellom partnerne på kr. 50 000 hver.
Ønske om mer kontinuitet i gruppen som vurderer søknadene, men med en
kobling til ledelse Faglig forum. Komiteens sammensetning i forrige runde var
ønsket med i referatet (se under).
VID og Hordaland fylkeskommune må med i vurderingskomiteen, og vil bli bedt
om å stille med en representant.

Vedtak:

- Hver av samarbeidspartene stiller til rådighet samarbeidsmidler i den
størrelsesorden som er skissert i saken.
- Vurderingskomiteen, sammensatt av en representant fra hver av partnerne, får
en fast oppnevning for perioden 2019 – 2022
- Vurderingskomiteen skal, sammen med leder av Faglig forum, utarbeide forslag
til utlysningstekst for 2020 som vedtas av arbeidsgruppen på møte i mai 2019
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Vurderingskomiteens sammensetning ved tildeling av samarbeidsmidler 2019:
Lars Bergesen (Bergen kommune), Anne Marita Milde (NORCE), Sigurd William Hystad
(Det psykologiske fakultet UiB), Lennart Lorås (Høgskulen på Vestlandet), Petter
Thornam (Haraldsplass Diakonale sykehus), Leif Edvard Aarø (Folkehelseinstituttet),
Marta Ebbing (Haukeland Universitetssykehus), Nina Langeland (Det medisinske
fakultet UiB).
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