
   
 

 
  

Referat  
 

Prosjekt Alrek helseklynge 
Organ Arbeidsgruppen 
Sted Muséplass 1, møterom 2 Dato: 23.05.2019 

  Kl: 14:45-16:00 
 
Organisasjon Navn Kode Innkalt Forfall 
Universitetet i Bergen, leder Nina Langeland NL x  
Universitetet i Bergen, rektorat Robert Bjerknes RB x 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  
Høgskulen på Vestlandet Randi Skår RS x vara 
Norce Ingvild Eide Graff IEG x vara 
Universitetet i Bergen Jon Håkon Øen JHØ x x 
Universitetet i Bergen - EIA Helge Rekve HR x x 
Helse Bergen Clara Gjesdal CG x  
Haraldsplass Diakonale sykehus Kjerstin Fyllingen KF x x 
Folkehelseinstituttet Simon Nygaard 

Øverland 
SNØ x x 

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

Guri Rørtveit GR x x 

Universitetet i Bergen, 
kommunikasjonsforum 

Marion Solheim MS x x 

Universitetet i Bergen – adm MED Kristin Walter KW x  
 
Vara i møtet: Alice Kvåle (HVL), Ingrid Torsteinson (VID, studieleder videreutdanningen), 
Monika Sandnesmo (NORCE), Steinar Hunskår (UiB-MED).   Bergen kommune finner ny vara. 
I tillegg deltok Cathrine Bjorvatn, leder av faggruppe for lærings- og mestringsaktivitet. 
 
 
Sak 16-19  Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige 
møte  

Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte godkjent. 
Sak 15-19 fra sist møte følges ikke opp i dette møtet som planlagt, kun som 

 orientering (se under).  
 

Sak 17-19 Orienteringssaker 
• Byggeprosess Årstadveien 17 – status. Gruppen fikk se et stillbilde fra 

byggeplassen, og det ble referert til omtale av nybygget i nyhetssak fra 
Norsk ornitologisk forening: 
http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/hordaland/nyheter/?id=2367 
 

• Kort orientering fra Den sentrale brukergruppen. Utgikk. 

http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/hordaland/nyheter/?id=2367


   
• Presentasjon VID som ny samarbeidspartner. Ingrid Torsteinson fra VID 

orienterte om deres virksomhet. Presentasjonen sendes ut med referatet. 
o Første fusjon 2016, opprinnelig 5 høyskoler 
o Samlokalisering på Haraldsplass 
o 3 fakulteter, 4 strategiske sentre for forskning 
o Aktuelle forskningsgrupper for helseklyngen; EKSISTENSFORSK 

(eksistensielle perspektiver/kompetanse i profesjonell praksis), 
LÆRINGSFORSK (bl.a. forskning på simuleringslæring), PIFO 
(Pasientopplevelser og intervensjoner). Nærmere info på nettsidene. 

Innspill fra arbeidsgruppen om at en må jobbe for å få en bro (tørr overgang)  
mellom Alrek  helseklynge og Haraldsplass/VID. Det kan sikre sambruk av 
arealer også i SMU-bygget, simuleringssenteret og sykehjems-etasje som 
Bergen kommune skal drifte. I tillegg ønskelig samarbeid om det nye 
utdanningssenteret til VID.  
Det er aktuelt å ha dette som egen sak i arbeidsgruppen i høst, med ev videre 
drøfting på møte i styringsgruppens møte i november. 
 
• Samarbeidsmidler 2020 – oppfølging. Vurderingskomiteen kommer i 

gang med arbeidet snarlig. Utlysningstekst må vedtas i første møte etter 
sommeren – med endelig vedtak om tildeling av midler i desember.   

 
Sak 18-19 Revidert kommunikasjonsplan og felles nettside for klyngen 

 
Saken utgikk på grunn av sykdomsforfall.  
 
Det ble kommentert at vedlegget til saken - Kommunikasjonsplan vedtatt i 
Styringsgruppen november 2018 – må oppdateres med nye partnere og 
kontaktpersoner. 
 
Det kom for øvrig innspill om at det bør være mer aktiv markedsføring av 
byggeprosessen i Årstadveien 17, dette bør tas opp med Skanska. 
 
 

Sak 19-19 Rapportering fra faggruppe Lærings- og mestringsaktivitet 
  Status for gruppens arbeid v/ faggruppeleder Cathrine Bjorvatn, Helse Bergen.  
  Presentasjonen sendes ut med referatet. 

 
Både Frisklivs- og mestringssentralen (FMS) og Lærings- og mestringssenteret 
(LMS) blir nå faste arenaer for TVEPS videre, jfr. videreutvikling av prosjekt som 
fikk tildelt samarbeidsmidler fra Alrek 2018. 

   
Erfaringskunnskap og brukerstyrte aktiviteter er viktig tematikk for gruppen. 

  Er i ferd med å bygge opp en «brukerbank». Aktuelt for faggruppen å fasilitere  
 nytt frokostmøte høsten 2019. 

 
Gruppen ønsker for øvrig en fast tidsramme for arbeidet.  

 
Innspill fra arbeidsgruppen om at det kan være aktuelt med brukerstyrt kurs i 
samarbeid med profesjonsfakultetene (medisin og psykologi).  Som del av 
elektive kurs må en imidlertid forholde seg til 2 ukers ramme.  
 
Drøfting av hvorvidt Alrek helseklynge trenger flere faggrupper, jfr. bred 
tematikk for klyngen omtalt i kommunikasjonsplanen.  Vi kan ha en generell 
diskusjon om hvilke faggrupper som ev bør opprettes i et senere møte. Blir et 
spørsmål om hvorvidt vi skal legge økt aktivitet inn i allerede etablerte grupper 
eller foreslå nye grupper? 
I nærmeste fremtid skal det også drøftes med VID hvilke faggrupper de vil være 
representert i. 
 

http://www.vid.no/


   
 
 
Sak 20-19 Mandat for studentpanel 
  Saksnotat og forslag til mandat var vedlagt saken. 
 
  Det ønskes at folkehelse blir nevnt i tillegg til primærhelsetjeneste i mandatet.   
  Det ønskes også at tidsperspektivet for å sikre en bedre studentrepresentativitet  
  blir strammet inn i omtalen. Representativitet blant studentene tilknyttet  
  klyngen må skje raskt, bl.a. ved å få inn studenter fra HVL og VID.  
 
Vedtak:  Mandat for studentpanelet er godkjent med de endringene som fremkom i  

 møtet.  
 
Ny versjon av mandatet sendes ut til representantene med referatet. 
 

 
Sak 21-19 Møtedatoer høsten 2019 

Forslag til møtedatoer er sendt ut på lenke: 
https://doodle.com/poll/23cdz2i7vg4revig 
Forslag til aktuelle datoer er 12. september – 17. oktober – 28. november – 12. 
desember. Møtedatoer bekreftes så snart representantene har besvart lenke. 

 
 
 

 
 

https://doodle.com/poll/23cdz2i7vg4revig
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