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REFERAT   
 

Prosjekt Alrek helseklynge 

Organ Arbeidsgruppen 

Sted Teams Dato: 22.04.2021 

  Kl: 14:00 -15.30 

 

Organisasjon Navn Kode Innkalt Forfall 

Universitetet i Bergen, leder Nina Langeland NL x  

Universitetet i Bergen, rektorat Robert Bjerknes RB x  

Universitetet i Bergen - DPF Bente Wold BW x  

Universitetet i Bergen - MED Per Bakke PB x vara 

Bergen kommune Trond Egil Hansen TEH x x 

Høgskulen på Vestlandet Randi Skår RS x  

Norce Priyanthi Borgen Gjerde PBG 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  

Klyngefasilitator Alrek 

helseklynge 

Berit Angelskår BA x  

Sekretariat:     

Universitetet i Bergen – adm MED Kristin Walter KW x  

 

Vararepresentant Steinar Hunskår (MED-UiB) deltok i møtet. 
 

Sak 13-21 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra       

forrige møte  
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte godkjent. Ingen saker 

meldt under Eventuelt. 

Lenke til dokumenter for arbeidsgruppen i Teams  Lenke via Sharepoint 
 

Sak 14-21 Orienteringssaker 

o Byggetrinn 4 – status. Ikke noe nytt. Skal være nytt møte i slutten 

av april. 

 

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
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o Oppdateringer fra klyngekoordinator BA;  

o Alrekdagene 2021, en arbeidsgruppe under Faglig forum i gang 

o Ny leder faggruppe innovasjon og e-helse; Hege Rob Moi, Helse 

Bergen 

o Faggruppe eldrehelse og eldreomsorg startet opp 

o Oppdatering om Studentpanelet, tre nye medlemmer rekruttert 

nylig. Gruppen ønsker utvidelse med studenter fra HVL og VID 

fra kommende høstsemester. 

o Dialog med NHH som potensiell partner 

o Klyngefasilitatormøter med alle partnere er snart gjennomført 

o Pressemøte HOD/Bent Høie 5. mai på Alrek/Årstadveien 17; om 

utprøving av pasientenes legemiddelliste i Helse Vest og Bergen.  

Arbeidsgruppen ga veldig gode tilbakemeldinger på arbeidet til klyngekoordinator. 

Sak 15-21 Rapportering fra strategiarbeidet  

Muntlig orientering v/ BA. 

Representantene som skal være med i strategigruppen er nå på plass;   

o Dag Einar Liland - representant fra Brukerpanelet i Alrek helseklynge 

o Erling Svensen - fellesrepresentant fra Helse Bergen og Haraldsplass 

o Rune Kvåle - Folkehelseinstituttet 

o Oddvar Førland - fellesrepresentant fra Høgskulen på Vestlandet og VID 

o Fungisai (Fungi) Puleng Gwanzura Ottemöller - representant fra Det 

Psykologiske fakultet, UiB 

o Berit Angelskår - klyngefasilitator og leder for strategigruppen 

Det første møtet i gruppen er 27. april.   

 

Sak 16-21 Faggruppe for barn og unge – justering av mandat 

BA orienterte om de justeringene i mandatet som er foreslått fra 

faggruppen selv. 

Nytt mandat ble positivt mottatt av arbeidsgruppen. Det ble kommentert at 

endringene gir en større bredde og gjør at mandatet fungerer som en 

døråpner. Det tydeliggjør også hvor viktig folkehelseperspektivet er. 

I identifisering av aktuelle samarbeidsflater for faggruppen så bør 

koblingen til idrettsklyngen trekkes frem. 

En utvidet representasjonen i gruppen ses som fordelaktig, og blant annet 

kan Bergen kommune oppfordres til å styrke sin representasjon. Avklaring 

av representasjon fra MED-UiB er ønsket. 

Både VID, FHI og TK Vestland vil melde inn hver sin representant til 

gruppen. Representant fra GAMUT-senteret (UiB/Norce), har også ønske 

om å bli med i gruppen. HVL vil komme med presisering av organisatorisk 

tilknytning for sine representanter. 

Vedtak:  Arbeidsgruppen godkjenner justert mandat, utarbeidet av Faggruppe for  

barn og unge. 
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Sak 17-21 Profilering og kommunikasjonsarbeid 

Innledning v/ OVK og BA på bakgrunn av utsendt notat. 

Arbeidet med kommunikasjonsarbeidet rundt Alrek må styrkes, og det 

finnes et stort potensial for et strategisk og godt profilerings- og 

kommunikasjonsarbeid for Alrek.   

 

Viktig at det legges til rette for at alle partnere deltar med sine ressurser. 

Per i dag er det ikke nok prioriterte ressurser blant de som skal bidra i 

kommunikasjonsarbeidet som del av kommunikasjonsforum. En del av 

utfordringen kan også møtes gjennom bedre bevisstgjøring av 

klyngeperspektivet i kommunikasjonsarbeidet hos partnerne. 

Hvis modellen med et felles forum ikke fungerer, så vil en dedikert ressurs 

for kommunikasjonsarbeid i og for klyngen være et reelt alternativ. Flere 

partnere uttrykte støtte til at en ser dette som et alternativ, uten at en var 

enige om hvordan en ordning med en ev delt ressurs skal realiseres. 

Innspill om at en må ta høyde for at partnerne er forskjellige og har ulike 

ressurser til kommunikasjonsarbeid internt og eksternt.  

Vedtak:  Arbeidsgruppen tar saken til etterretning, og med i videre diskusjon om 

avsatte midler og ressurser til Alrek helseklynge. 

 

Sak 18-21 Budsjett 2022 – diskusjon 

Innledning fra NL om utsendt notat. Punktene som ble fremhevet var 

samarbeidsmidler, felles arrangement og drift og bruker- og studentpanel. 

For alle tre punkter utfordres rammene, dels av styringsgruppen (første 

punkt) og dels av utvikling i drift og aktiviteter i klyngen. 

Innspill om at klyngen må ha en økonomi som gjør at den kan ivareta det 

den etter felles planer skal bidra til. Må ha nok til å gjøre det vi skal gjøre.  

Fellesmidlene har et driftsperspektiv, og det er ikke tenkt at øvrige interne 

bidrag som hver partner legger inn i klyngearbeidet skal synliggjøres som 

egenandel. Enighet om at vi fortsetter med et oppgaveorientert budsjett. 

Budsjettet forplikter partnerne, og det kan være aktuelt at det i større grad 

skal gjøre det i forhold til enkelte oppgaver (f.eks. kommunikasjonsarbeid).  

Hvis situasjonen oppfattes slik at en får økt utbytte for fellesmidler en 

bidrar med, så bør midlene økes.  Innspill om at partnere er fornøyde med 

det de får for midlene de legger inn, og at budsjettøkning for 2022 støttes. 

Når styringsgruppen ønsker en økning av samarbeidsmidlene er det et 

sterkt signal, som hver av partnerne kan ha med i drøftingene internt.  

UiB bidrar med kr. 75 000 i driftsmidler til klyngekoordinator inneværende 

år, men dette bør dekkes innenfor fellesmidlene fra 2022. 

 

Viktig at de mindre partnerne ivaretas i drøftingene av en økning i felles 

driftsmidler, det er foreløpig ikke aktuelt med en differensiering av beløp. 

 

Arbeidsgruppen så drøftingen som nyttig i forkant av behandlingen av 

konkret budsjettsak i neste møte 4. juni. 


