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Leder og nestleder i Brukerpanelet - Dag Einar Liland og Thale Skogstad - deltok i deler
av møtet.

Sak 27-21 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 28-21 Orienteringssaker
•

Byggetrinn 4 – status; det har nylig kommet merknader til
planarbeidet som omhandler størrelsen på bygget. Bygningsvolumet må
bearbeides, en prosess som vil ta ca. et halvt år. Psykologisk fakultet
kom med innspill til ønsket areal i nytt byggetrinn, og slike hensyn må
fremmes og ivaretas i den pågående prosessen.
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•
•

•

NHH som partner; er foreløpig ikke aktuell som fast partner i klyngen,
men vil delta i relevant samarbeid.
Faggruppe for registre – ledelse; Pétur Benedikt Juliusson/FHI
overtar ledelsen i faggruppen etter Tone Bjørge/IGS-UiB. Dette er i tråd
med gruppens mandat og avtale om deling av lederfunksjon.
Oppdateringer fra klyngekoordinator BA; En egen presentasjon
over aktuelle punkter ble vist, blant annet om program under
kommende Alrekdager, Studentpanelet og kompetanse- og
ressurssenter for brukermedvirkning. Presentasjonen legges ved
referatet.

Sak 29-21 Rapportering fra strategiarbeidet
Klyngekoordinator Berit Angelskår viste foreløpig oppsett for strategien og ønsket
tilbakemeldinger på formatet. Arbeidsgruppen stilte seg noe avventende til et
klarsignal siden saken ikke var utsendt i forkant, men kom med foreløpige innspill
på inndeling og ordvalg.
Det ble avtalt oppfølging i form av utsending av en ny versjon på epost i etterkant
av møtet.
Strategigruppen skal gi en foreløpig løypemelding til Styringsgruppen for Alrek
helseklynge i oktober, og et foreløpig oppsett for strategien inkluderes der.

Sak 30-21 Budsjett 2022. Oppfølging av sak 22-21
Det ble referert til innkomne tilbakemeldinger på brev om forankring av budsjett
for 2022 som gikk ut til alle partnere i klyngen etter forrige møte (brev datert
10.06.21).
Vedtak: På bakgrunn av tilbakemeldinger i budsjettrunde etter forrige møte
fastholder Arbeidsgruppen tidligere vedtak om at hver partner for 2022 stiller til
rådighet kr. 125 000 som fellesmidler i arbeidet med helseklyngen.

Sak 31-21 Endelig utlysning samarbeidsmidler 2022 - orientering
Som oppfølging av sak 23-21 på forrige møte ble den justerte utlysningsteksten
for samarbeidsmidler 2022 lagt frem for en siste kvalitetssikring.
Arbeidsgruppen hadde ikke ytterligere kommentarer til utlysningen, og den går
videre til utlysning.

Sak 32-21 Samarbeidsnotater – Polyfon, Idrettsklyngen,
Kunnskapskommunen. Oppfølging av sak 25-21
Samarbeidsnotatet med Idrettsklynge Vest, utsendt til møtet, ble tatt godt imot
av Arbeidsgruppen. Det ble kommentert at oppsettet var ryddig, og at det gjerne
kunne brukes som en mal for andre samarbeid i klyngen.
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Sak 33-21 Rapportering fra brukerpanelet i Alrek helseklynge
Leder av brukerpanelet Dag Einar Liland og nestleder Thale Skogstad ga en
orientering om sitt arbeid knyttet til blant annet faggruppene, strategiarbeidet,
samarbeidsprosjekter og Pandemisenteret. Brukerpanelet deltar og blir bedt om
innspill på mange ulike arenaer.
De formidlet innspill til oppnevning, honorering, mailadresse, mandat og
sammensetning og det ble drøfting under flere av punktene:
Oppnevning – panelet ser ny-/reoppnevning annethvert år som hensiktsmessig
for kontinuiteten i arbeidet, og ønsker det inkludert i føringene for mandat og
sammensetning.
Honorering – det er viktig at kjøreregler for honorering tydeliggjør at oppdrag/
prosjekter som ikke er i regi av Alrek helseklynge må honoreres særskilt av de
som etterspør deltakelse.
E-post – panelet ønsker å ha en egen konto som kan brukes til både inn- og
utgående epost. Per i dag kan oppsettet for felles epost kun brukes til
innkommende epost. Sekretariatet bes følge opp ønsket om økt funksjonalitet.
Mandat og sammensetning – panelet har innspill til dagens mandat, og stilte
spørsmål ved om flere brukerorganisasjoner bør inviteres med som deltakere?
Til punktet om mandat og sammensetning ønsket Arbeidsgruppen særlig
oppfølging i et kommende møte, med forberedelse av en sak som tar opp
drøftingen av hva vi mener med brukermedvirkning og hva vi ønsker av panelet
for helseklyngen.
Brukermedvirkning i forhold til to av Alrek sine viktigste nedslagsfelt - folkehelse
og primærhelsetjeneste – kan i ytterste konsekvens bety at hele bredden av
brukere/innbyggere skal ivaretas. Det bes om at en drøfting av dette punktet
startes opp i gruppe ledet av klyngekoordinator BA.
I påvente av drøftingene rundt mandat og sammensetning ber Arbeidsgruppen om
at utgående representanter får en forlenget oppnevning utover inneværende år.
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