
 

 

REFERAT  
Prosjekt Alrek helseklynge 
Organ Arbeidsgruppen 
Sted Teams Dato: 21.02.2022 

  Kl: 14:00 -15.30 
 
Organisasjon Navn Kode Innkalt Forfall 
Universitetet i Bergen, leder Karsten Specht KS x  
Universitetet i Bergen, rektorat Gottfried Greve GG x 

 

Universitetet i Bergen - DPF Norman Anderssen NA x x 
Universitetet i Bergen - MED Per Bakke PB x  
Bergen kommune Trond Egil Hansen TEH x  
Bergen kommune Alette Hilton Knudsen AHK x x 
Høgskulen på Vestlandet Randi Skår RS x  
NORCE Jon Harald Kaspersen JHK x 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  

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  

 
I møtet deltok også leder av Studentpanelet, Caroline Anna J. Erviksæter. Under sak 03-
22 deltok strategigruppen for klyngen (Erling Svensen, Dag Einar Liland, Rune Kvåle, 
Marte Emilie Sandvik Haaland), og under sak 06-22 deltok leder av Faglig forum, Åsa 
Hammar. 

Ny fungerende leder Karsten Specht, Det psykologiske fakultet UiB, presenterte seg. 
Presentasjonsrunde for hele gruppen. 
 

Sak 01-22 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 02-22 Orienteringssaker 
• Byggetrinn 4 – ikke noe nytt i saken siden sist møte. 
• Oppdateringer fra klyngekoordinator BA;  

BA orienterte om aktivitet og kommende arrangementer.  
Det ble oppfordret til deltakelse på Alrek studentkonferanse 2022 som finner 
sted 8. juni, samt å sette av tid til Alrekdagene 2022 22.-23. september 

• Komite for sammensetning av Arbeidsgruppe og styringsgruppe 
(oppfølging av sak fra Styringsgruppen 3. desember 2021); KW orienterte om 
sammensetning av komiteen som jobber med et forslag som skal legges frem i 
kommende møte i Styringsgruppen 18. mars. Eventuelle spørsmål/innspill må 
formidles til komiteens representanter.  

• Studenter som deltakere i Faglig forum/faggrupper; Representanter fra 
Studentpanelet deltar nå inn i ulike faggrupper. Studentpanelet inviterte nylig 
faggruppene til speed-date for å få vite mer om gruppenes arbeid.    

 

Sak 03-22 Rapportering fra strategiarbeidet 

Saksnotat og pdf-versjon av foreløpig strategi var utsendt på forhånd. 
Strategigruppen, som var samlet til seminar, deltok under drøfting av saken.  
 
Om bruk av begrepet fremragende; Det ble stilt spørsmål ved om 
«fremragende» formidler det målet klyngen skal ha for den kommende perioden. 
Flere partnere har meldt at det vil være viktigere å jobbe for det tverrfaglige og 
praksisnære i perioden fram mot 2026. 

Siden omtale av fremragende formidling mangler, så er det kanskje greit å utelate 
fremragende også for karakteristikk av forskning og utdanning?  

Hvis fremragende kan virke ekskluderende, så bør det heller ikke erstattes av 
annet adjektiv. Et annet adjektiv kan virke ekskluderende for andre. Forslag om at 
omtale av forskning og utdanning kan stå for seg selv, uten adjektiv.   

En forbinder fremragende med egne arenaer/sentre. For helseklyngen er det den 
gode kunnskapsformidlingen og forskningen som er i fokus. 

Presisering av at det ikke er ønske om å ta fremragende ut av visjonen for 
klyngen, kun under «mål og satsinger» frem mot 2026.  Vi må få til det 
tverrfaglige og tverrsektorielle før vi kan nå det fremragende nivået sammen. 
Visjonen omtaler langsiktige mål, og er der for å sette noen mål for klyngen, peke 
ut en vei. 

Arbeidsgruppen konkluderte med at fremragende beholdes i visjonen, men ikke i 
underpunktene. 

Om brukermedvirkning; Det har tidligere kommet innspill på at en bør være 
tydeligere på hvem en mener når en bruker begrepet «bruker» i 
brukermedvirkning. Strategigruppen ber om avklaring på veivalg i hvilken bruk av 
begrepet en skal ha. Skal en utvide begrepet slik at det favner bredere, også i 
strategisammenheng? 

Innspill om at det er greit slik det omtales i dag, og at hver partner uansett vil 
legge litt ulik forståelse i det avhengig av ståsted. Det er utfordrende å sikre alle 
nyansene i en formulering av brukermedvirkning.  

https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/alrek-studentkonferanse-2022/
https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/alrekdagene-2022/


Leder av brukerpanelet viser til tidligere stortingsmelding og den lovmessige 
bruken av begrepet. 

Arbeidsgruppen tok til orde for en mer kontekstuell forståelse, der en eksempelvis 
også kan forstå helse- og omsorgstjenestene som brukere. Samtidig vil 
definisjonen som sluttbruker stå seg i arbeidet; de vi er til for. 

Ett innspill var på bruken av «reell» brukermedvirkning; det trenger ikke være så 
direkte, men ha et åpnere og bredere perspektiv. 

Sikre at omtalen inkluderer brukerperspektiv ift folkehelse og helsefremmende 
arbeid, ikke kun brukere av helsetjenesten. 

Om kjerneområdene (samhandling); Arbeidsgruppen stiller seg bak forslag til 
nye formuleringer, jfr. saksfremlegget. 

Om tekst side 2: innspill til teksten som Strategigruppen bes se nærmere på. 

For øvrig innspill til at fargevalg i presentasjon av strategien fungerer godt. 

Avsluttende bemerkninger fra arbeidsgruppen om at prosessen med strategien har 
vært veldig god, både når det gjelder involvering av partnerne og drøftingene 
underveis.  

 

Sak 04-22 Organisering av Alrekdagene 2022 
  
Klyngefasilitator var tydelig overfor Arbeidsgruppen at arbeidet med kommende 
Alrekdager er avhengig av felles innsats i videre planlegging og gjennomføring. 
Faglig forum har nedsatt en programkomite, der det fortsatt er plass til 2 
medlemmer til. 
 
Alle ble oppfordret til å ta behovene opp internt og melde inn medlemmer til og 
arrangementskomite i tråd med utsendt saksnotat. 
 

Sak 05-22 Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL) som 
  samarbeidspartner til klyngen 
    
 Henvendelse fra Stiftelsen Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL) om å bli en  
          samarbeidspartner for helseklyngen ble drøftet i tråd med utsendt saksnotat. 

Vedtak: Arbeidsgruppen støtter ønsket fra SKIL om å bli en samarbeidspartner  
for Alrek helseklynge, og ber om at et utkast til samarbeidsavtale legges frem på 
et senere møte. Samtidig ber Arbeidsgruppen om at et saksframlegg om 
etablering av en faggruppe for kvalitetsforbedring utarbeides og fremlegges 
parallelt med en samarbeidsavtale. 

 

Sak 06-22  Ledelse av Faglig forum 
    
Åsa Hammar, avtroppende leder, gjorde rede for hvordan ledelsen av Faglig forum 
har utviklet seg i siste periode. Klyngefasilitator har fått en tydeligere rolle etter 
hvert, i tråd med sitt mandat. Faglig forum ønsker nå å prøve ut en ny modell 



med en todelt ledelse; den ene lederen vil være klyngefasilitator og den andre en 
fagperson.  

I tillegg er det ønske om å ha en egen sekretariatsfunksjon for Faglig forum. 

Arbeidsgruppen var positiv til todelt ledelse, men ser hvor viktig det blir med en 
tydelig arbeidsdeling mellom de to funksjonene. Klyngefasilitator har fått en mer 
initierende rolle, og dette må balanseres opp mot fagrollen i delt ledelse. 

Navneforslag for ny leder i fagrollen er i sirkulasjon, og Faglig forum vil oppdatere 
Arbeidsgruppen om dette etter sitt neste møte. 

Arbeidsgruppen stilte spørsmål ved sekretariatsfunksjonen, hvorvidt det var  
snakk om tilføring av ekstra ressurser. Gruppen ville ikke ta stilling til 
ressursspørsmålet, og kom med forslag om at representanter i Faglig forum 
prøver ut ordning med å skrive referat på omgang. 

Vedtak: Arbeidsgruppen slutter seg til forslaget fra Faglig forum, justert med 
innspill som kom i møtet. 

 
Sak 07-22 Rapportering fra Studentpanelet 

Leder av panelet, Caroline Anna J. Erviksæter (Høgskulen på Vestlandet) ga en 
presentasjon av Studentpanelets organisering og arbeid. Presentasjonen vedlagt. 
 
Presentasjonen fikk god respons i Arbeidsgruppen, og det økende engasjementet 
fra studentene er verdsatt i klyngen. Det at studentrepresentanter nå også deltar i 
faggruppene oppleves som positivt.  
 
Det ble påpekt ønske om å ha en bredde i studentrepresentasjonen, og at vi kan 
bidra til at det jobbes med rekruttering av studenter fra hhv Psykologisk fakultet 
og HVL/Fakultet for ingeniør- og naturvitskap. 
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