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Helen Koldal (Bergen kommune), Janne Bjorheim Bøe (HVL), Elena Sandgathe (HDS) og
Ingrid Torsteinsson (VID) deltok som vararepresentanter i møtet.
Helge Rekve orienterte om status for byggeprosjektet under fellesmøtet med Sentral
brukergruppe og deltok ikke i Arbeidsgruppemøtet.

Sak 01-20 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra
forrige møte
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte godkjent.
NL meldte en sak til Eventuelt; Bruk av fellesmidler.

Sak 02-19 Orienteringssaker
•

Byggeprosess Årstadveien 17 – status

Robert Bjerknes orienterte i stedet for Helge Rekve. Byggeprosess er i rute og
bygget skal stå klart til innflytning 10. august.

•

Møte med Helsecampus Stavanger 13. februar 2020

Ny helseklynge på vei i Stavanger. Den er mer næringsrettet enn Alrek
helseklynge. Alrek er blitt invitert til Stavanger for å dele erfaringer med
klyngearbeidet. Det er viktig at klyngene samarbeider på tvers for å løfte
helsetjenesten.

•

Arendalsuka 2020 – status

Marion Solheim (MS) orienterte om status. Plan om å opprette stor stand i
Universitetsgata, innredet som rom for «fremtidens alderdom». Trekke på
teknologi som representert i HVLs Omsorgslab, «smarte hus». Skape en
møteplass og noe man husker og snakker om. Målgruppe: Innbyggere, mediefolk
og politikere. Skal produsere utfyllende hand-out å gi til besøkende. Har også fått
tildelt tid i UiBs hovedtelt til Alrektema. Frist for dette temaet er 14. februar.
Kostnad: Estimert minimum 70 000.
Innspill:
-

Tannhelse bør inn som tema i standen
Eldre og helse som hovedtema i tildelt tid i hovedteltet. MS tar saken videre, og
Arbeidsgruppen får forslag på sirkulasjon.
Studentene bør involveres. Hva er studentenes rolle i fremtidens omsorgsarbeid?
«The human factor»
Viktig å bruke god tid og ressurser på å produsere godt skriftlig materiell
Budsjett er et tema. Partnerne ble enige om at noen sentrale partnere kan bidra
med ekstra midler for å få realisert prosjektet. Arbeidsgruppen ber MS sette i
gang arbeidet med å booke telt/stand og produsere vegger til omsorgsrommet. NL
tar kontakt med aktuelle bidragsytere og budsjettet tas opp igjen på neste møte.

•
•

Oppdaterte nettsider (utsettes)
Endring i ledelse Faggruppe innovasjon og e-helse

Vegard Tuseth inn som ny leder for Jens Kristian Fosse i Faggruppe for innovasjon
og ehelse.

Sak 03-20 Ny faggruppe knyttet til Barn og unge
Sak innmeldt av Helse Bergen. Saksnotat utsendt.
Randi-Louise Møgster orienterte om gruppen og mandatet. Energisenteret for barn
og unge ved Helse Bergen inngår som en viktig infrastruktur i gruppen.
Energisenteret: Infrastruktur, internt aktivitetstilbud, forskning på fysisk aktivitet.
Gruppen ønskes knyttet opp mot en annen eksisterende klynge: Idrettscampus
Bergen. Dette for å koble klyngene tettere sammen. Bergen kommune tilbyr seg å
lede gruppen, og dette fikk tilslutning i møtet. HEMIL senteret vil også delta.
Viktig også å få FHI og Norce inn. Alle partnere inviteres til å melde
representanter dersom de ønsker å være aktivt med i denne faggruppen.
Kommentar til mandat: Inkludere livskvalitet i første setning. Oppdatert mandat
sendes på sirkulasjon.

Vedtak:
Arbeidsgruppen slutter seg til foreliggende mandat for en ny faggruppe for barn
og unge, med de forslag til endringer som fremkom i møtet, og vedtar opprettelse
av gruppen.

Sak 04-20 Ny faggruppe for migrasjon og innvandrerhelse
Jfr. tidligere sak 08/19. Saksnotat utsendt.
Nina orienterte kort om tanken bak opprettelsen av faggruppen. Ønsker et
bredere perspektiv for gruppen utover UiB/Globale samfunnsutfordringer. Senter
for internasjonal helse, UiB og Bergen kommune er sentrale aktører i gruppen.
IGS ved MED fakultet påtar seg å lede gruppen.
Vedtak:
Arbeidsgruppen slutter seg til foreliggende mandat for en ny faggruppe for
migrasjon og innvandrerhelse, med de forslag til endringer som fremkom i møtet,
og vedtar opprettelse av gruppen.

Sak 05-20 Visjon kortversjon, Alrek helseklynge
Oppfølging av sak 23/19. Saksnotat utsendt.
Simon Øverland orienterte om komiteens arbeid. Ønsket å lage et kort
oppsummering av hovedformål ved klyngen. Bruk av nøytrale ord og ikke
nøkkelbegrep. Forsøkt å unngå moteord.
Innspill:
-

Bruk av ordet langsiktig. Passer det i sammenhengen. Er et bedre ord «livslang»?
Er «gode hoder» et godt begrep?
Positivt med «tverrfaglig innsikt»
Kortversjonen er for generell og mangler gjennomslagskraften til et «slogan» eller
«motto»
Diskusjonen om kortversjon av visjonen for Alrek helseklynge tas opp igjen og
forslagene bearbeides videre på neste møte i Arbeidsgruppen.

Eventuelt
Sak om fellesmidler inngikk under drøftingen av Arendalsuka 2020 i sak 02-19.
Det ble for øvrig meldt at Norce er villige til å ta en ledelsesfunksjon i
Kommunikasjonsforum.

