
 

 

REFERAT 
Prosjekt Alrek helseklynge 
Organ Arbeidsgruppen 
Sted Teams Dato: 09.12.2021 

  Kl: 14:00 -15.30 
 
Organisasjon Navn Kode Innkalt Forfall 
Universitetet i Bergen, leder Nina Langeland NL x  
Universitetet i Bergen, rektorat Gottfried Greve GG x 

 

Universitetet i Bergen - DPF Norman Anderssen NA x  
Universitetet i Bergen - MED Per Bakke PB x vara 
Bergen kommune Trond Egil Hansen TEH x vara 
Høgskulen på Vestlandet Randi Skår RS x  
NORCE Jon Harald Kaspersen JHK x  
Universitetet i Bergen - EIA Helge Rekve HR x x 
Helse Bergen Randi-Luise Møgster RLM x  
Haraldsplass Diakonale sykehus Rebekka Ljosland RL x  
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 x 

Klyngefasilitator Alrek helseklynge Berit Angelskår BA x  
Sekretariat:     
Universitetet i Bergen – adm MED Kristin Walter KW x  

 
Vararepresentanter Marit Øilo (UiB-MED) og Ingelin Søraas (Bergen kommune, 
Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet) deltok i møtet. I tillegg deltok Alette Hilton 
Knudsen fra Bergen kommune, Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig. 

Presentasjon av A. H. Knudsen, som Bergen kommune sin andre faste representant i 
gruppen f.o.m dette møtet.  
 

Sak 38-21 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra       
forrige møte  
Innkalling, saksliste og referat ble godkjent uten merknader.  
Lenke til dokumenter for arbeidsgruppen i Teams  Lenke via Sharepoint 
 

 

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


Sak 39-21 Orienteringssaker 
• Byggetrinn 4 – status. Ikke noe nytt å melde siden sist møte. 
• Ny leder i Faggruppe innovasjon og e-helse; Fra 2022 tar Kristin 

Brekke/Bergen kommune over for Hege Rob Moi/Helse Bergen. Kristin Brekke 
er leder for Seksjon for e-helse i Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet. 

• Innspill til VID’s strategi; Berit Angelskår orienterte kort om det skriftlige 
innspillet som er sendt fra helseklyngen.  

• Oppdateringer fra klyngekoordinator BA; Det ble orientert om diverse 
aktivitet, bl.a. besøk til Universitetskommunen Ålesund/NTNU og Helsecampus 
Stavanger, Alrek «hodekok», intervju i Paraplyen og Haralds, fellesmøte for 
Kommunikasjonsforum og Faglig forum. 

• Kvinnehelseutvalget til Bergen; Et foreløpig program for utvalgets besøk i 
Bergen 17. – 18. mars ble vist av BA. 

• Møtet i Styringsgruppen Alrek 3. desember; Sak om mandat og 
sammensetning for arbeids- og styringsgruppen ble drøftet i møtet, og en 
egen komite skal legge frem et forslag til styringsgruppen innen 1. mars 2022.  
Utfordring fra NL som avtroppende leder om at en av de andre partnerne bør 
ta over ledelse av Arbeidsgruppen frem til mars, når Styringsgruppen skal ha 
saken oppe igjen. Arbeidsgruppen er kjernen av det som skjer i Alrek, NL 
oppfordrer til fortsatt godt arbeid – med godt tempo og god integrasjon. 

 

Sak 40-21 Rapportering fra strategiarbeidet 

Orientering om arbeidet v/klyngefasilitator BA, og hun viste til spørsmål som var 
stilt til arbeidsgruppen i utsendt saksnotat.  

Drøfting av bærekraft og hvordan det skal være definert i strategien; som et 
gjennomgående begrep, tydeligere formulert i visjonen eller knyttet til hvert av 
områdene? Det ble enighet om at «bærekraft» tas inn under målformuleringen til 
satsingen Fremragende forskning. 

Ulike perspektiver på brukermedvirkning blant partnerne i klyngen; brukere som 
pasienter (Helse Bergen), barn og unge (Bergen kommune), pasienter og 
befolkning (Bergen kommune), studenter (VID). Når pasientorganisasjoner utgjør 
et brukerpanel, hvorfor ikke omtale det som pasientpanel? En organisasjon kan 
være en bruker, og begrepet brukerpanel fanger opp variasjonen. Brukere som en 
del av beslutningstakerne for klyngen.  
Utfordring til strategigruppen om å formulere dette på en måte som fanger opp 
aspektene som er drøftet. BA viser til at de allerede har gjort en distinksjon; 
bruker som de som kan gjøre seg nytte av løsningene som fremmes av klyngen. 
Studenter og ansatte er tydelige i sine tilbakemeldinger, defineres ikke som 
brukere i denne sammenheng. 

Innspill om at det er en utfordring om å holde på fagfolk i helse- og 
omsorgstjenestene, og at Alrek må bidra til at det blir en større 
arbeidslivsrelevans for profesjonsutdanningene i klyngen.    

Helsetjenesten endrer seg raskt, bl.a. med ny teknologi; er et spørsmål om vi skal 
satse mer på etter- og videreutdanning i Alrek?  Fleksible tilbud. Kan drøftes mer i 
neste møte. 

Det ble fremmet ønske om å ha et fellesmøte mellom Arbeidsgruppen og 
Strategigruppen tidlig i vårsemesteret for videre drøfting. 

https://www.kvinnehelseutvalget.no/


 
Sak 41-21 Samarbeidsmidler 2022 – innstilling og tildeling 

Fungerende leder for vurderingskomiteen Lars Bergesen orienterte om årets 
søknadsrunde og innstillingen fra komiteen. Oversikt over innstilte søknader følger 
som vedlegg til referatet. 

Det ble kommentert en bredde i søknadene og at forslag til tildeling dekker den 
aktiviteten en ønsker i klyngen. Årets søknader er ansett som gode, og en ser en 
utvikling i søknadene.  

Innspill om at en kunne hatt noe å vinne på at det ikke er krav om at det må 
være nye tiltak. Dette bør revurderes til neste søknadsrunde. Mulighet for å se det 
som et av flere vurderingskriterier, ikke som et eget krav. Komiteen påpeker at 
det heller ikke alltid er så lett å vite om det er nye tiltak/nytt samarbeid. 

Ikke ønske om at samarbeidsmidlene skal være toppfinansiering av prosjekter, 
har vært lagt vekt på ordningen som såkornmidler. Dette bør beholdes. 

Vedtak: Arbeidsgruppen vedtar fordeling av samarbeidsmidlene for 2022 i tråd 
med foreliggende forslag fra vurderingskomiteen. 

  

Sak 42-21 Forslag til revidert mandat brukerpanelet 

Innspill til endringer av mandatet er fremmet fra dagens brukerpanel, og ble 
fremlagt av klyngefasilitator BA.  

Forslagene til endringer avspeiler den funksjonen panelet har nå i driftsfasen. 

Punktet om representasjon i arbeids- og styringsgruppe vedtas ikke som del av 
mandatet nå, men sendes som innspill til komite som skal se på sammensetning 
av de to gruppene (jfr. sak i styringsgruppens møte 3.12.21). 

Vedtak: Revidert mandat for brukerpanelet vedtas i tråd med forslaget, men med 
forbehold om ønsket representasjon som fremkom i møtet. 
 

Sak 43-21 Representasjon fra Bergen kommune i gruppen 
    Oppfølging av sak 36-21 fra sist møte. 

Dette punktet spilles inn til komiteen som skal se på representasjon i arbeids- og 
styringsgruppen (jfr. sak i styringsgruppens møte 3.12.21). 

 
Sak 44-21 Møtedatoer 2022 

Sekretariatet vil sende ut en spørring med forslag til møtetider for våren.  

 

Eventuelt 

Nina Langeland takket for seg som leder av Arbeidsgruppen, og ønsket gruppen 
lykke til i videre arbeid. Partnerne roste henne for stort engasjement for klyngen 
gjennom en lang periode - fra oppstart til drift.  

  



Vedlegg til referatet: 

Tildelinger – samarbeidsmidler 2022 Alrek helseklynge 
Vedtak i Arbeidsgruppen Alrek helseklynge 9. desember 2022 – sak 41-21 

Søknad 
nr. 

Kontaktansvarlig Samarbeidspartnere Alrek Navn på prosjekt Sum 
tildeling 

1 Anna Helle-
Valle, Bergen 
kommune 

UiB-KMD, UIB-PSY, UIB-
MED, HVL, HDS, Bergen 
kommune 
 

Folkefest for fremtiden! 
Kunnskapsbaserte festmøter 
for et aldringsvennlig 
samfunn 
 

100 000 

2 Esperanza Diaz, 
UiB-MED 

UiB-MED, UIB-PSY, 
Bergen kommune 

Nobody is safe before 
everybody is safe. 
Understanding the 
management of the pandemic 
and the consequences of 
COVID-19 and mitigation 
measures among migrant 
workers 

32 220 

3 Jorunn 
Drageset, UiB-
MED og HVL 

Bergen kommune, UiB-
MED, HVL 

«Hver dag hele livet» 100 000 
 

7 
 
 

Berit Angelskår, 
klyngefasilitator 
Alrek 

Brukerpanelet i Alrek 
helseklynge, Faggruppe 
for lærings- og 
mestringsaktiviteter, 
Bergen kommune 
(Byrådsavdeling for 
eldre, helse og 
frivillighet), Region 
Nordhordland (8 
kommuner tilknyttet 
Nordhordland Helsehus), 
HUS, VID (Fakultet for 
helsefag), UiB (Institutt 
for global helse og 
samf.medisin), HVL 
(Fakultet for helse- og 
sosialvitskap), 
Norwegian Smart Care 
Cluster og VIS 
innovasjon. 

Ressurs- og 
kompetansesenter for 
brukermedvirkning 

100 000 

10 
 

Frøydis Bruvik, 
UiB-MED 

HVL, VID, Bergen 
kommune 

Utveksling av kompetanse for 
styrking av fremtidens 
primærhelsetjeneste. 
Studentprosjekt møter 
tverrfaglighet og potensielle 
arbeidsarenaer 

100 000 



13 
 

Silje Mæland, 
UiB-MED 

Bergen kommune, HVL, 
NORCE, Helse Bergen 

ALREKPODDEN en 
forskningsbasert helse- og 
undervisningspodcast – en ny 
tverrfaglig formidlingsarena 
for folkehelse, innovasjon og 
utdanning i Alrek helseklynge 
 

100 000 

14 Sigrunn 
Drageset, HVL 

HVL, UiB-PSY, VID, Helse 
Bergen 

Pårørende til kvinner 
behandlet for brystkreft 
 
 

 70 000 

15 Berit Angelskår, 
klyngefasilitator 
Alrek 
 
 
 

HVL, Helse Bergen, 
Bergen kommune 

Digital helse-dager 2022 
 
 

100 000 

Studentprosjekter: 
17 Eivind 

Femtehjell, 
Fagutvalget 
Curie 

UiB-MNFA, UIB-MED 
(Eitri helseinkubator), 
GRO Bergen 
(studentforening 
helseinnovasjon) 

Foredrag innen helseteknologi 
og innovasjon, for studenter 
knyttet til medisin- og 
medtekstudier 
 

29 850 

19 Caroline 
Erviksæter, 
Studentpanelet 
Alrek 
 

HVL, VID og 
Klyngefasilitator Alrek 
helseklynge 

Prosjektet Alrek regionale 
campus turne 
 

67 930 
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