
   
 

 
  

Referat  
 

Prosjekt Alrek helseklynge 
Organ Arbeidsgruppen 
Sted Muséplass 1, møterom 2 Dato: 12.09.2019 

  Kl.: 14:45-16:00 
 
Organisasjon Navn Kode Innkalt Forfall 
Universitetet i Bergen, leder Nina Langeland NL x x 
Universitetet i Bergen, rektorat Robert Bjerknes RB x  
Universitetet i Bergen - DPF Bente Wold BW x x 
Universitetet i Bergen - MED Per Bakke PB x  
Bergen kommune Trond Egil Hansen TEH x  
Høgskulen på Vestlandet Randi Skår RS x vara 
Norce Ingvild Eide Graff IEG x  
Universitetet i Bergen Jon Håkon Øen JHØ x x 
Universitetet i Bergen - EIA Helge Rekve HR x x 
Helse Bergen Randi-Luise Møgster CG x  
Haraldsplass Diakonale sykehus Kjerstin Fyllingen KF x vara 
Folkehelseinstituttet Simon Nygaard 

Øverland 
SNØ x  

Hordaland fylkeskommune Ellen Bergreen EB x x 
VID Anita Lyssand AL x  
Universitetet i Bergen, leder 
Sentral brukergruppe 

Guri Rørtveit GR x  

Universitetet i Bergen, 
kommunikasjonsforum 

Marion Solheim MS x permisjon 

Universitetet i Bergen – adm MED Kristin Walter KW x  
 
Alice Kvåle (HVL) og Rebekka Ljosland (HDS) deltok som vararepresentanter i møtet. 
I tillegg deltok Åsa Hammar og Kamilla Giskegjerde, ledere for henholdsvis Faglig forum og 
studentpanelet.  
 
 
Sak 22-19  Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige 
møte  

Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte godkjent. En sak for Eventuelt. 
 
 

Sak 23-19 Orienteringssaker 
 

• Byggeprosess Årstadveien 17 – status. Prosjektet går etter planen, og 
det har nylig vært allmøte for alle som skal inn i bygget. Der ble mange 
detaljer for bygget presentert, blant annet kantineløsningen. 

• Kort orientering fra Den sentrale brukergruppen. På møtet avholdt nylig 
hadde gruppen en VR-gjennomgang av bygget. En slik gjennomgang kan 
også tilbys brukergruppene.  Sentral brukergruppe er for øvrig opptatt av å 



   
få funksjonen som klyngefasilitator på plass, og i tillegg drøfte etablering av 
et husstyre. Både daglig drift og faglig samhandling må ivaretas.  

• Visjon for helseklyngen. Helseklyngens visjon er forankret og vedtatt av 
styringsgruppen. RB orienterte om tidligere prosess med visjon for 
helseklyngen, jfr. informasjon på nettsidene, samt de formuleringer som kom 
inn i kommunikasjonsstrategien for klyngen da denne ble utarbeidet og 
vedtatt i fjor. Arbeidsgruppen ser behov for at det foreligger en kortversjon 
av visjonen – et motto eller «slagord» - som skaper identitet og 
gjenkjennelse hos de som skal jobbe der og de som klyngen skal henvende 
seg til (eksterne). En intern gruppe nedsettes for å komme opp med et 
forslag som kommuniserer godt. Gruppen skal bestå av SNØ (FHI – leder), 
GR (IGS-UiB), IEG (Norce) og TEH (Bergen kommune). Gruppen legger frem 
et forslag til arbeidsgruppemøtet 12. desember. Før en slik formulering/ 
motto/«slagord» kan tas i bruk, må dette forankres i styringsgruppen. 

• Status klyngefasilitator. Jfr. innspill fra Sentral brukergruppe. RB 
orienterte om at stillingen er i prosess, med UiB-midler i budsjett og med 
MED-UIB som ansvarlige for utlysning. Det er helt vesentlig at selv om UiB i 
første omgang avsetter midler til denne funksjonen, så blir oppgavene rettet 
mot fellesskapet av alle som deltar i helseklyngen.  

• Revidert kommunikasjonsplan. Kommunikasjonsplanen må oppdateres 
med kontaktopplysninger, både for nye og tidligere partnere i klyngen. Disse 
opplysningene må også være lett tilgjengelige på nettsidene for klyngen. 
Tilbakemeldinger om at nettsidene må ivaretas på en mer aktiv måte, de må 
vise aktivitetene som skjer i hele klyngen. Dette må også hyppigere 
informeres om i nyhetsbrev. I tillegg ønskes det mer informasjon også på 
engelsk. Slike oppdateringer må foregå fortløpende. Det tas imidlertid ikke 
noe initiativ til en formell revisjon av kommunikasjonsplanen nå. 
Tilganger IKT i nytt bygg. Det er ønske om smidige løsninger for brukerne 
i bygget, og aktuell problematikk håndteres av den sentrale brukergruppen, 
gruppe nedsatt spesielt for IKT-løsninger og infrastruktur i bygget, samt EIA. 
RB kan også kontaktes som bindeledd til hele prosjektet. 

 
Sak 24-19: Samarbeidsmidler 2020 – utlysning 
                   inkl. status for prosjekter med samarbeidsmidler 2019 
 

Vurderingskomiteen har fremlagt et forslag til utlysningstekst for 2020, i  
 samråd med leder av Faglig forum. KW orienterte om prosessen og  
 endringene fra tidligere utlysninger i 2018 og 2019. Arbeidsgruppen fikk også se 
status for prosjektene som fikk samarbeidsmidler for 2019.  

 
Vedtak: Arbeidsgruppen slutter seg til forslaget til utlysning av samarbeidsmidler for 

2020. 
   

 
Sak 25-19: Rapportering fra Faglig forum  

 
Leder Åsa Hammar orienterte om arbeidet i Faglig forum, med fire hovedpunkt: 

 
Felles møtepunkt: Frokostmøtene har vært populære, men nå begynner en også  
med ettermiddagsmøter (14.30 – 16.00) for å variere tidspunkt og favne flere. 
Omtale som Alreks-møter innføres nå, og det er planlagt 4 møter i høst. 
 
Solstrand-seminar: Hvorvidt dette er aktuelt igjen er diskutert, og Faglig forum 
ser at det kan være hensiktsmessig med andre format. 

 



   
Arrangementer ved innflytting i nybygg høsten 2020: Det må planlegges noe for 
innflyttingen, og det er mange ideer; innflyttingsuke, åpent hus, seminarer, 
stands, postere etc. Faglig forum er gjerne med i dette arbeidet. 
 
Presentasjoner og informasjon på engelsk: Klyngen må være rigget for 
internasjonal oppmerksomhet, og Faglig forum etterspør mer informasjons-
materiell på engelsk. 
 
Når en klyngefasilitator kommer på plass bør Faglig forum være tett knyttet til 
vedkommende. Det må drøftes en forlenget funksjon og et eventuelt nytt  
mandat for gruppen i den forbindelse.  
 
Aktører i klyngen ble oppfordret til å knytte temaer og prosjekter sammen, som 
en del av aktiv profilering av Alrek helseklynge. Det er fordelaktig å bruke logoen 
og kommunikasjonsstrukturen for Alrek når andre aktuelle fagmøter eller 
møtepunkter arrangeres.   

 
 
Sak 26-19: Rapportering fra studentpanelet  
 
 Ny leder Kamilla Giskegjerde orienterte om arbeidet i studentpanelet. 

Panelet er i en rekrutteringsfase nå, og skulle ha et møtepunkt samme dag der 
studenter fra samarbeidende utdanningsinstitusjoner var invitert. Å få med 
studenter fra både HVL og VID er høyt prioritert.   

 Studentpanelet planlegger også et studentarrangement nå i høst. 
 
 Det ble påpekt fra både studentpanelet og arbeidsgruppen at det er viktig at 

studentene har midler til å kunne tilby noe servering når de har møter og jobber 
med rekruttering. Studentpanelet har for 2019 en ramme på kr. 60 000 som de 
fikk tildelt som samarbeidsmidler. 

 
 
Eventuelt: RB orienterte om en delegasjon fra Kina som nylig besøkte Bergen, og som var  
  interesserte i arbeidet med helseklyngen. Åsa Hammar gjorde en flott innsats for  
  å presentere helseklyngen under deres besøk. 
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