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Clara Gjesdal (Helse Bergen), Per Einar Binder (PSYK-UiB) og Alice Kvåle (HVL) deltok
som vararepresentanter i møtet. Ellen Berggreen deltok på Skype.
I tillegg deltok Tone Bjørge (leder for Faggruppen for registre) under sak 37-19.

Sak 32-19 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra
forrige møte
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte godkjent.

Sak 33-19 Orienteringssaker
•

Byggeprosess Årstadveien 17 – status (jfr. nylig nyhetsbrev):

Byggeprosessen har gått svært raskt de siste månedene. Alrek vil være «Tett hus»
i desember 2019 og 3. og 4. etasje i blokk A skal være helt ferdig til tekniske tester

i februar 2020. Anskaffelsene av møbler og it-utstyr pågår for fullt og
møbelanbudet vil bli sendt ut før jul. Brukerne som skal inn i bygget vil bli invitert
på befaringer våren 2020. Hele bygget vil stå ferdig til prøvedrift i juni 2020 og
møbleringen av bygget vil også begynne i juni. Byggeprosessen er fremdeles i
rute, og UIB vil overta bygget fra entreprenøren Skanska 10. august 2020.
•

•

•

Offisiell åpning av Årstadveien 17 i august 2020. Den offisielle
åpningen blir et eget arrangement, men det sentrale arrangementet for
klyngen blir selve åpningsuken. Det er ønskelig at Faglig forum er
involvert i arrangementet og forslag til innhold for uken, og primært må
det være aktørene som skal inn i bygget som tar ansvar for
planlegging. Åpningsuken skal ha fokus på aktørene i bygget, men hele
helseklyngen må med og vise hva klyngen skal være. Ledere ved DPF,
IGS, NORCE, Bergen kommune og HVL/Senter for omsorgsforskning
Vest må peke ut representanter, disse kobles så sammen med Faglig
forum. Navn på representanter må være meldt inn til neste møte.
Kort orientering fra Den sentrale brukergruppen
Det er nå mer oppmerksomhet om de praktiske tingene i bygget. Ev
gjennomføring av en risikoanalyse må sjekkes ut i forhold til planene
som allerede ligger som del av byggeprosjektet.
Utlysning klyngekoordinator Søknadsfristen er 8. desember 2019.

Sak 34-19 Felles midler helseklyngen, oppfølging av sak 29-19
NL innledet om utsendt saksnotat. Totalsum per partner er tatt noe ned, og
det må senere vurderes om sum for 2021 kan høynes noe – slik notatet
indikerer. Begrunnelsen for punktene om fellesarrangement, student- og
brukerpanel er ytterligere detaljert. Samarbeidsmidlene er den største
budsjettposten, som selve kjernen i fellesmidlene.
UiB vil ivareta forvaltningen av fellesmidlene, og arbeidsgruppen ønsker å
få en fast rapportering på bruk av midlene (årsregnskap). Hvorvidt
klyngefasilitator skal ha en rolle i slik rapportering må drøftes videre.
Saken får en formell saksgang videre, som et brev til partnerne.

Vedtak:

Arbeidsgruppen går inn for at hver av samarbeidspartnerne i klyngen stiller
til rådighet den summen for fellesmidler som er skissert i saken. For 2020
beløper dette seg til totalt kr. 82 000 for hver partner, dvs. et tillegg til
allerede avtalt ramme for samarbeidsmidler i 2020 på kr. 32 000 per
partner.

Sak 35-19 Forslag om oppretting av Husråd for Alrek helseklynge
GR orienterte om saken innmeldt fra Den sentrale brukergruppen.
Det fremmes ønske om et permanent husråd i nybygget, og det er foreslått
at dagens Administrativ gruppe kan utvides både i sammensetning og
mandat for å ivareta denne oppgaven. Det kom innspill om at aktuelle
oppgaver for et slikt råd må sorteres i løpende driftsoppgaver og prosesser
som nå er under avklaring i prosjektet.

Frem til neste møte må brukergruppen jobbe med både forslag til
representanter i rådet og et mandat. Administrativ gruppe kan bes om å
komme med innspill til mandatet. Hvorvidt det er behov for et eget
budsjett for rådet kan ikke avklares før mandat er på plass.
Å sikre samhandling rundt ny funksjon som klyngekoordinator er viktig i
prosessene rundt et kommende husråd.

Sak 36-19 Samarbeid med klyngen Norwegian Smart Care Cluster
NL orienterte om utsendt utkast til samarbeidsnotat med NSCC.
I samarbeid med en næringsklynge vurderer arbeidsgruppen at
intensjonene om samarbeid er viktigere enn forpliktende krav. Det ønskes
et møtepunkt med NSCC ved anledning.
Punktet om kommersialisering av forskning ble spesifikt kommentert.
Ønske om at benevnelser tar høyde for ev endringer og gjøres mer
generelle (TTO).

Vedtak:

Arbeidsgruppen slutter seg til foreliggende notat om samarbeid mellom
Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og Alrek helseklynge, justert i tråd
med innspill i møtet.

Sak 37-19 Rapportering fra faggruppe for registre
Rapportering fra faggruppen v/ leder Tone Bjørge.
Gruppen har operasjonalisert mandatet sitt rundt fire hovedområder;
1. Strategisk arbeid
2. Være en pådriver på registerfeltet (foredrag, kronikker, etc.)
3. Felles forskningsprosjekter / søknader
4. Samarbeid om undervisning og kurs
Faggruppen hadde god oppslutning på Alrek-møte 30. oktober, med
temaet Hvem eier helsedataene våre?
De har klart å skape en god møteplass i klyngen, og jobber videre med å
finne felles prosjekter. I arbeidet sitt bidrar gruppen til å løfte frem
folkehelseperspektivet i klyngen.
Arbeidsgruppen ga positive tilbakemeldinger til faggruppens arbeid, og de
fire hovedområdene de har satset på. Det er ønske om at arbeidet og
satsingene blir bedre synliggjort i klyngen, og vi må bli bedre til å vise den
synergien som skapes i samarbeidsrelasjonene.

