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Vararepresentant Janne Bjorheim Bøe deltok for Høgskulen på Vestlandet.

Sak 01-21 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra
forrige møte

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

Sak 02-21 Orienteringssaker
•
•

Byggetrinn 4 – status. Ikke noe nytt siden sist.
Alrek-prosjekter (jfr. sak 39-20 sist). Aktuelle prosjekter synliggjøres
på nettsidene til Alrek; Prosjekter | Alrek (alrekhelseklynge.no)

Klyngefasilitator BA oppfordret alle partnere til å melde inn
samarbeidsprosjekter, og viste til et nytt skjema for innmelding av
prosjekter. Prosjekter og nyhetssaker meldes til partnerens
representant i kommunikasjonsforum.

Sak 03-21 Alrek-uke høsten 2021
Saken ble fremlagt av BA.
Mye arbeid ble lagt ned i planlegging av åpningsuken høsten 2020, vurdere
om en kan gjenbruke og bygge på noe av det. Arbeidsgruppen synes det er
en god ide å legge arrangement i tilknytning til Forskningsdagene h-2021.
Da får en vist spennet i prosjekter og treffer en bred målgruppe. Aktuelt at
dette kan bli en fast årlig ramme for helseklyngens formidling utad. Forslag
om å kalle arrangementet «Alrekdagene».
Viktig å ha med alle partnerne i planlegging, og starte med å forespørre de
som deltok i tidligere planlegging. BA kontakter tidligere leder for komité.
Representasjonen i programkomite bygges videre derfra, og både
brukerpanel og studentpanel må involveres i arbeidet.
Vedtak:

Arbeidsgruppen slutter seg til arbeidet med å planlegge «Alrekdagene»
høsten 2021 i forbindelse med Forskningsdagene, justert med
kommentarer som kom i møtet.

Sak 04-21 Justering av visjon for helseklyngen, og oppstart av
strategiarbeid
Klyngefasilitator BA la frem forslaget til omformuleringer av visjonen
innenfor områdene forskning, utdanning og innovasjon.
Det kom ønske om ytterligere justeringer av noen punkter, og det sendes
snarlig ut en ny versjon på sirkulasjon til arbeidsgruppen.
Drøfting av strategi fremover synes naturlig når klyngen nå er over i en ny
fase, og et strategiarbeid blir viktig å få forankret i styringsgruppen.
Vedtak:

Arbeidsgruppen fremmer forslag til Styringsgruppen om å vedta en mindre
justering av Alrek helseklynge sin visjon i henhold til de foreslåtte
endringene, justert med kommentarer vedtatt i møtet.
Arbeidsgruppen fremmer forslag til Styringsgruppen om at prosess for å
utvikle en femårig overordnet strategi for Alrek helseklynge, 2022-2026,
settes i gang med mål om å vedta den i første møte i Styringsgruppen i
2022.

Sak 05-21 Prosedyre for å behandle forespørsler om å leie areal i
Årstadveien 17 Oppfølging av tidligere sak 33-20
Ryddige ansvarslinjer ved henvendelser om leie av arealer har vært viktig
å få klarlagt som del av prosedyren. Klyngefasiltator BA la frem forslaget.

Arbeidsgruppen ønsker at merverdien av faglig samarbeid skal veie tungt
når en vurderer framleie.
Lederforum for Årstadveien 17 er opptatt av å finne balansen mellom å
framleie til relevante fagmiljø utenfor Årstadveien 17, og å ta hensyn til
fagmiljø i bygget som trenger mer areal.
Psykologisk fakultet har per i dag behov for ledig plass og er glad for at en
kan avtale utlån av arealer internt. Slike avtaler gjelder imidlertid bare
midlertidige lån, ikke permanente ordninger.
VID bygger ut og har ledig kapasitet.
Hvis det er enighet i lederforum om at en ikke ønsker å framleie, trenger
ikke saken gå videre til arbeidsgruppen.
Vedtak:

DEL A: Arbeidsgruppen slutter seg til forslaget til prosedyre for å behandle
forespørsler om å leie areal i Årstadveien 17, justert med kommentarer
som fremkom i møtet.
DEL B: Arbeidsgruppen vurderer det som faglig relevant å samlokalisere
Norsk intensiv- og pandemiregister med fagmiljø i Årstadveien 17, og at
IGS og AFE sammen med UIB-EIA undersøker videre muligheter og
kontraktuelle forhold.

Sak 06-21 Brukerpanel – mandat og sammensetning for
kommende periode Oppfølging av sak 40-20 fra forrige møte
KW orienterte om oppfølging av saken fra sist, med nye representanter
innmeldt. Representasjon fra brukerutvalget HUS ble kommentert, og en
ønsket en henvisning til honorering som del av mandatet. Beskrivelsen av
Alrek helseklynge i mandatet ble kommentert.
Oppdatert mandat legges frem på nytt i kommende møte.
Vedtak:

Arbeidsgruppen godkjenner revidert mandat for Brukerpanelet, med de
endringene som fremkom i møtet, inkludert
ny sammensetning av representanter for kommende periode.

Sak 07-21 Forslag til ny faggruppe
Forslag til faggruppe for eldrehelse og eldreomsorg er fremmet av Senter
for omsorgsforskning, vest (SOFV), HVL. Janne Bjorheim Bøe orienterte.
Alle partnere inviteres til å være med i faggruppen, og i møtet sa flere seg
interesserte i å delta (Norce/AFE, HUS tannhelsetjenesten Vestland, FHI).
HVL er interesserte i å initiere oppstart av gruppen, men avventer formell
invitasjon som sendes ut til partnere snarlig.
Vedtak:

Arbeidsgruppen slutter seg til foreliggende mandat for en ny faggruppe for
eldrehelse og eldreomsorg, med de forslag til endringer som fremkom i
møtet, og vedtar opprettelse av gruppen.

