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Rebekka Ljosland (HDS), Per Einar Binder (PSYK-UiB) og Berit Angelskår (Bergen kommune)
deltok som vararepresentanter i møtet.
I tillegg deltok Jens Kristian Fosse (leder for Faggruppen innovasjon og e-helse) under sak 3119 og Kim Andreassen (kommunikasjonsrådgiver MED-UiB) i hele møtet.

Sak 27-19 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige
møte
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte godkjent.

Sak 28-19 Orienteringssaker
•

Byggeprosess Årstadveien 17 – Helge Rekve orienterte om planer fremover
for kranselag, befaringer, anskaffelse møbler/Ikt våren 2020, prøvedrift og
møblering (juni 2020) og overtakelse (10. august). Det var i tillegg en kort
drøfting av samfunnsmålene for bygget relatert til visjonene for klyngen,
dette må henge sammen.

•

•
•

•

Kort orientering fra Den sentrale brukergruppen; Det legges detaljerte planer
for Ikt-løsninger og bruk av undervisningsrom. Føringene for stillingen som
klyngefasilitator er drøftet, og brukergruppen ønsker å være involvert.
Utlysning samarbeidsmidler 2020 : Utlysningen er formidlet i miljøene.
Fellesmøte med Den sentrale brukergruppen 12. desember; Det legges opp
til ordinært møte i arbeidsgruppen fra kl. 14.00 – 15.00, deretter fellesmøte
kl. 15.00 – 16.00 (inkl. lett bespisning). Oppdatert innkalling kommer.
Status legekontor i nybygg Årstadveien 17; Legekontoret i Alrek blir
kommunalt, med kommunalt ansatte leger. I denne modellen får kommunen
en tydeligere styringsrett.

Sak 29-19 Felles midler helseklyngen, videre plan
NL orienterte om mulig fordelingsnøkkel for felles midler. Med felles finansiering legges
også grunnlaget for felles beslutninger.
Samarbeidspartnerne i klyngen ba om flere argumenter for noen av tiltakene, blant
annet for bruker- og studentpanel. Særlig på de punktene som partnerne i dag ikke har
direkte ansvar for, trengs det noe tydeligere argumentasjon.
Størrelsen på beløpene kan drøftes, og hvorvidt det skal være differensiering mellom
partnerne i forhold til størrelse, budsjetter eller ansvarsområder.
Det er ønske om at stemmene fra alle skal bli hørt, og at medbestemmelsesretten blir
tydeligere. Likeverdigheten i eierskapet til klyngen er et viktig argument for økonomien.
Oppfølging av saken: Det lages en tydeligere argumentasjon for noen av punktene
om felles midler, og det bør synliggjøres hvordan alle kan gjøre seg nytte av studentog brukerpanelet. Hvorvidt felles midler av den størrelsesorden som er skissert i
saksforelegget skal gjelde fra 2020 eller 2021 må hver partner ta en intern drøfting av.
Saken drøftes videre i arbeidsgruppens neste møte.

Sak 30-19 Arendalsuka august 2020
Kommunikasjonsrådgiver Kim Andreassen, MED/UiB, orienterte om status for
planlegging av prosjektet for helseklyngen (jfr. tidligere sak 09/19, 21. februar 2019).
I dialog med arrangørene er det lovet en god plassering for prosjektet i sentrum av
Arendal i uke 33, med en stand på cirka 3 x 6 meter.
Det er ønskelig at alle partnere melder inn hva de kan bidra med under konseptet
«framtidas sykehjemsrom», med forslag til frist for innspill innen 28. november.
Partnerne melder at de trenger noe mer informasjon om konseptet og mulige
innfallsvinkler før de kan melde inn sine bidrag.
Drøfting av konseptet i møtet; ønske om at de som deltar/publikum må aktiviseres, føle
hvordan det kan oppleves, at vi rigger sykehjemsrommet som et prøverom. For å få til
dette må kanskje fagfolkene våre bidra på en annen måte enn de pleier? I tillegg til en
stand kan vi kanskje planlegge debatter e.l. et annet sted? Ha ulike tidsintervall for
tiltakene?
Oppfølging av saken: Planleggingsgruppen fra sist runde (SNØ og TEH i tillegg til Kim
som vara for MS)) møtes for å drøfte konsept og detaljere bestillingen om deltakelse.
I tilknytning til drøfting av denne saken ble planer for åpningen av bygget tatt opp; Det
blir en offisiell åpning av bygget og det er planlagt en åpningsuke (jfr. innspill fra Faglig
forum i forrige møte). Arrangementene skjer ikke nødvendigvis i samme uke. Offisiell
åpning ivaretas av byggprosjektet v/ Helge Rekve, og orienteres nærmere om i møtet i
november.

Sak 31-19 Rapportering fra Faggruppe for innovasjon og e-helse
Rapportering fra faggruppen v/ leder Jens Kristian Fosse, HVL.
Siden forrige rapportering har gruppen fått flere nye medlemmer, og mye arbeid har
gått med til å ta imot og inkludere medlemmene i arbeidet. Gruppen har prioritert å
møte hverandre på medlemmenes hjemmearenaer, møtene går på rundgang.
I tillegg til møter i faggruppen er JKF rundt og orienterer om prosjektet og gruppen.
Et kommende møtepunkt er med Norway Health Tech som kommer 29. oktober.
Faggruppen planlegger frokostmøte våren 2020.
Gruppen ønsker blant annet mer koordinert innsats innen innovasjonsutdanning.
En gevinst av gruppens arbeid er at en ser at noen av aktørene kobler hverandre på
arbeid, får til mer samarbeid mellom institusjonene.
Refleksjoner rundt gruppens arbeid: Det er stor interesse for gruppen. Den dekker et
stort mangfold, og det kan fremover være behov for sortering av de områdene som
gruppen ivaretar;
• Studentinnovasjon
• Innovasjon som fag/utdanning
• Forskningsdrevet innovasjon
• Brukerdrevet innovasjon – tjenesteinnovasjon
• Ehelse
Arbeidsgruppen bidro i en drøfting av refleksjonene;
Er det behov for undergrupper eller annen organisering? I dialog med Helse Bergen var
det på et tidligere tidspunkt ønske om en inndeling, eller en undergruppe som kunne
ivareta deler av mandatet.
Hvor kan vi få til noe som er større enn det enkelte miljø? Arbeidsgruppen ser det som
viktig å sikre synergier av arbeidet.
Vestland (fylkeskommunen) vil gjerne også inn i gruppen, de driver mye med
tjenesteinnovasjon. Må også se på HDS sin deltakelse i gruppen? Vanskelig å ha kun
institusjonsperspektivet i gruppen, det er mange felt som skal dekkes. Jfr. drøftingen av
eventuelle undergrupper/organisering.
Arbeidsgruppen ber om faggruppen selv - i løpet av våren 2020 – kommer med et
forslag til hvordan gruppen kan organiseres på en mer hensiktsmessig måte.

