
 

 

REFERAT 
Prosjekt Alrek helseklynge 
Organ Arbeidsgruppen 
Sted Teams Dato: 21.10.2021 

  Kl: 14:00 -15.45 
 
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 x 
Bergen kommune Trond Egil Hansen TEH 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 vara 
Folkehelseinstituttet Øystein Vedaa ØV x  
Vestland tannhelsetjeneste/ 
Vestland fylkeskommune 

Ellen Berggreen EB x  

VID Anita Lyssand AL x vara 
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 x 

 
Vararepresentanter Elena Sandgathe (HDS) og Tove Giske (VID) deltok i møtet. 
 

Sak 34-21 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 
 

Sak 35-21 Orienteringssaker 
• Byggetrinn 4 – status. Ikke noe nytt å melde siden sist. 
• Oppdateringer fra klyngefasilitator BA. Klyngefasilitator orienterte blant 

annet om: 

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


Møte med faggruppeledere (4 av 6) som diskuterte funksjonen til 
gruppene. Samtlige har brukt tid på å finne ut av mandat og hva de skal 
bidra med. De melder om varierende oppmøte, uklare forventninger og 
forpliktelser. Faggruppelederne vil å ta opp i gruppene hvilken rolle de kan 
ha med å sette strategien ut i livet, samt diskutere ny benevnelse 
istedenfor «faggruppe». Forslag som har kommet er møteplass og 
tenketank. Det kan komme en sak på dette til Arbeidsgruppen når 
faggruppene har hatt dette oppe til diskusjon.  
Alle faggruppene er invitert til å gi innspill på strategien i løpet av 
november. Alle partnerne har kommet med innspill på strategien. Ulikt 
hvordan de har organisert seg for å få innspill.  
Vi har hatt det første fysiske Alrek-/frokostmøte i kantinen i Årstadvn. 17.  
God respons på evaluering av Alrekdagene. 
KS Vestland ønsker å besøke Alrek sammen med nettverket av 
kommunalsjefer for helse og omsorg 18. november. Dette er et viktig 
nettverk for mange partnere. Denne dagen passer ikke for Bergen 
kommune. Det ble enighet i Arbeidsgruppen om at Alrek helseklynge ved 
klyngefasilitator takker nei denne gangen, og ber KS og Bergen kommune 
om å bli enige om en ny dato for et slikt besøk.  
Neste uke har klyngefasilitator invitert Studentpanelet til Solstrand for to 
dager med workshop, samt konstituering av nytt panel. Klyngefasilitator 
koordinerer samarbeid knyttet til et ressurs- og kompetansesenter for 
brukermedvirkning. 
• Endelig samarbeidsnotat Idrettsklynge Vest (se vedlegg) 

 

Sak 36-21 Representasjon fra Bergen kommune i Arbeidsgruppen 

Representant fra Bergen kommune orienterte muntlig om kommunens behov for 
en bredere representasjon i Arbeidsgruppen. Det er to byrådsavdelinger som er 
med i klyngen, Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet, samt Etat for barn 
og familie i Byrådsavdeling for bolig, sosial og arbeid. I tillegg er fagfeltet innen 
Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet så bredt sammensatt, at det kan 
være fordel med også to representanter fra denne byrådsavdelingen. Det viktigste 
er at begge byrådsavdelingene er representert 

Vedtak: Bergen kommune kan melde inn en ny representant slik at også Etat for 
barn og familie/Byrådsavdeling for bolig, sosial og arbeid er representert i 
Arbeidsgruppen. 

 

Sak 37-21 Drøfting av strategiarbeidet 

Strategigruppen har særlig behov for å få forankret kjerneområdene, mål og 
satsinger. Disse er beskrevet i venstre marg i strategidokumentet under 
«kjerneområder» og «satsinger».  

Innspill fra Arbeidsgruppen er at det er behov for et tydelig skille mellom de to 
nivåene, kjerneområder og satsinger. Det kom ett innspill på at satsinger 
tydeligere bør indikere en prioritering av hva Alrek skal satse på disse årene, og 
ikke inkludere nødvendigvis alt. Samtidig må strategien romme partnerne, slik at 
alle kan finne sin plass. 



Kjerneområdene godkjennes. Overskriftene «samfunnsutfordringer» og 
«muligheter for Alrek» beholdes. Disse knyttes tett opp til det enkelte 
kjerneområdet. Det kom innspill på færre utfordringer og muligheter, og korte ned 
tekst/beskrivelse om mulig. Innspill på at mulighetene bør få frem hva som gjør 
at Alrek kan løse samfunnsutfordringene. Samtidig er det viktig med nivåforskjell 
mellom det som står under «muligheter for Alrek» og det som står at Alrek skal 
satse på mot 2026, under «Satsinger». Utdanning må komme tydelig fram, særlig 
under kjerneområdet «skape løsninger», og kan også passe under «skape 
kunnskap». 

Målene for satsingene ble vurdert. Målene gjenspeiler visjonsformuleringene, med 
noen foreslåtte endringer fra Strategigruppen. Forslaget om å ta bort «relevante 
og effektive» og «nye og effektive» løsninger under henholdsvis «innovative 
helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket» og «Fremragende forskning», ble 
godkjent. En representant fremmet alternativet fra Strategigruppen om å sette 
inn «bærekraftige» løsninger under målet «Fremragende forskning». Flertallet i 
Arbeidsgruppen vil beholde «fremragende» forskning og utdanning i 
overenstemmelse med visjonen, og ikke den foreslåtte endringen til 
«tverrfaglige». Målformuleringen på formidling ble godkjent.  

Det ble ikke tid til å vurdere målet satt opp for «brukermedvirkning». Hvordan 
strategien skal settes ut i livet, må være med, men ikke som en satsing. 

Det har kommet mange innspill på at visjonen er for lang og bør kortes ned som 
del av strategiprosessen. Arbeidsgruppen spiller inn at vedtatt visjon må være 
med, og at en ikke skal foreslå ny eller revidert visjon. 

Positivt å ha med hva vi kan forvente av hverandre i klyngesammenheng. Mulig å 
ta bort hva klyngen ikke er. 

Under satsingen «Fremragende utdanning» ble det foreslått å få et 
studentperspektiv på hva klyngen skal satse på. Møteplasser for studenter ble 
foreslått som en satsing. Studentpanelet blir invitert til å gi innspill på denne 
satsingen. 

Under satsingen «Formidling» ble formuleringen endret fra «bidra», slik som 
formuleringen er i visjonen, til «delta». Arbeidsgruppen støttet å flytte «og sikre 
at beslutninger om helse har et godt kunnskapsgrunnlag», som formulert i 
visjonen, fra målbeskrivelse til satsingsbeskrivelsen (fra venstre til høyre marg). 

Arbeidsgruppen stiller seg bak planen om å be faggruppene særlig gi innspill på 
hva klyngen skal satse på frem mot 2026, beskrevet i høyre marg under 
«satsinger». 
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