
1 
 

 

UNIVERSITETET I BERGEN 
 
 

 
REFERAT – STYRINGSGRUPPEMØTE ALREK HELSEKLYNGE 

  
Sted Digitalt møte - Teams Dato: Mandag 08.02.2021 

  
LENKE FOR DELTAGELSE VIA TEAMS: 
Se innkallingsmail 
 

Kl: 14:00-16:00 

 
Organisasjon Navn Kode Innkalt Forfall 
Universitetet i Bergen Margareth Hagen MH x  
Universitetet i Bergen Robert Bjerknes RB x  
Høgskulen på Vestlandet Gunnar Yttri GY x  
Helse Bergen Eivind Hansen EH x x 
Bergen kommune Kjell A. Wolff KAW x x 
Haraldsplass Diakonale Sykehus Kjerstin Fyllingen KF x  
NORCE Jesper Blinkenberg JB x  
Folkehelseinstituttet Simon Øverland SØ x x 
Fylkestannlegen i Hordaland Lathamini Murugesh LM x  
VID Vitenskapelige Høgskole Bård Mæland BM x  
Universitetet i Bergen - DPF Bente Wold BW x  
Universitetet i Bergen - MED Per Bakke PB x  
Universitetet i Bergen – SV Jan Erik Askildsen JEA x x 
Studentrepresentant Selene Buskland SB x  
     Fra Universitetet i Bergen    
     møter også: 

    

                 Arbeidsgruppen Nina Langeland NL x  
                 KA Odd Vegard Kandal-Wright OVKW x  
                 EIA Helge Rekve HR x   
Klyngefasilitator (observatør) Berit Angelskår BA x  
Vara: Helse Bergen Clara Gjesdal CA   
 
 
 
Sak 1-21 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige 
møte 28.08.20 
 

Vedtak: 
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte godkjennes. 

 
 
Sak 2-21 Orienteringer om faglig aktivitet 
 

1) Forsknings- og utviklingsprosjekter på tvers av fagmiljøer og institusjoner i Alrek 
helseklynge:  

Prosjektene Helsefremmende miljø på sosiale medier og Helsefremmende 
barnehager ble presentert av Randi Træland Hella og Annette Servan, Bergen 
kommune. Prosjektene er samarbeid mellom flere av partnerne i Alrek helseklynge 
og eksterne. Presentasjonen fikk svært positiv tilbakemelding i møtet. 
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Sak 3-21 Nye nettsider for Alrek helseklynge 
 

Nye nettsider ble lansert 03.12.2020 (www.alrekhelseklynge.no). Nettsidene er fortsatt 
under oppbygging, og det er etablert kontaktpersoner hos alle samarbeidspartnere med 
utgangspunkt i Kommunikasjonsforum. Odd Vegard Kandal-Wright presenterte 
nettsidene. Det kom flere positive tilbakemeldinger og innspill til videreutvikling av 
sidene i møtet. 

 
Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 
Sak 4-21 Alrekdagene 2021 
 

Høsten 2020 ble planlagt et felles arrangement i regi av Alrek helseklynge som 
dessverre ble avlyst på grunn av koronasituasjonen. Arbeidsgruppen har nå behandlet 
et forslag om å planlegge for et tilsvarende arrangement høsten 2021, kalt 
Alrekdagene. Hensikten er som sist å vise frem spennet i aktivitet, involvere alle 
samarbeidspartnerne og invitere brede grupper i byen til ulike arrangementer. Det 
planlegges med å legge Alrekdagene i tilknytning til Forskningsdagene høsten 2021.  
 
Klyngefasilitator Berit Angelskår orienterte om saken og om den pågående 
planleggingen inkludert arbeidet med å sikre lokaler i en periode med mye 
undervisning. 

 
Vedtak: Styringsgruppen støtter initiativet og tar saken for øvrig til orientering. 

 
 
Sak 5-21 Klyngeutvikling – rapport fra Arbeidsgruppen og faggruppene 
  

Alrek helseklynge er i stadig utvikling og leder for Arbeidsgruppen Nina Langeland 
orienterte litt om historikken til helseklyngen og ellers om aktivitetene i faggruppene, 
tildeling av årets samarbeidsmidler og andre initiativ. Styringsgruppen var svært 
positive til den store aktiviteten. Det ble ellers pekt på nytten av å involvere ulike 
økonomimiljøer ved UH-institusjonene, både HVL, NHH og UiB, i arbeidet. 
 
Som en oppfølging bad styringsgruppen Arbeidsgruppen vurdere en utvidelse av dagens 
ordning med samarbeidsmidler og evt. komme tilbake til dette i neste 
styringsgruppemøte.  
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

 
Sak 6-21 Visjons- og strategiarbeid for Alrek helseklynge  
 

På tidspunktet da det ble tatt initiativ til etableringen av Alrek helseklynge, ble det 
utarbeidet en overordnet visjon med tilhørende formuleringer rundt forskning, 
utdanning, innovasjon og formidling. Disse finnes på nettsiden til helseklyngen 
https://alrekhelseklynge.no/om-helseklyngen/visjon/. Arbeidsgruppen foreslår nå  
overfor styringsgruppen at det settes i gang et arbeid med å revidere visjon og strategi 
for helseklyngen.  
 
Nina Langeland orienterte om saken og fremmet et konkret forslag til en justert 
visjonsformulering for Alrek helseklynge med mindre endringer i teksten i visjonen 
knyttet til områdene forskning, utdanning og innovasjon. Det foreslås at formuleringen 
for området formidling beholdes (se vedlegg 1 til innkallingen).  
 
I tillegg ble det foreslått at man benytter 2021 til å utarbeide en oppdatert strategi for 
Alrek helseklynge som kan gjelde for perioden 2022-2026. 
 

http://www.alrekhelseklynge.no/
https://alrekhelseklynge.no/om-helseklyngen/visjon/
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Styringsgruppen stilte seg bak forslagene og ber Arbeidsgruppen om å organisere 
arbeidet. 

 
Vedtak: 
Styringsgruppen vedtar de foreslåtte justeringer i dagens visjon for Alrek helseklynge 
slik de ble presentert på møtet. 
 
Styringsgruppen vedtar at det settes i gang et arbeid for å utarbeide en oppdatert 
visjon og en samlet strategi for Alrek helseklynge for perioden 2022-2026. 
 
Styringsgruppen ber Arbeidsgruppen organisere arbeidet, gi styringsgruppen en 
løypemelding høsten 2021 og legge frem et samlet forslag til strategi på 
styringsgruppens første møte i 2022. 

 
 

Sak 7-21 Dato for styringsgruppemøte høsten 2021 
 

Neste styringsgruppemøte vedtas avholdt 12.oktober, 2021 kl. 14-16.  
 
 
Sak 8-21 Eventuelt 
 

Det var ingen saker til eventuelt. 
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VEDLEGG 1 – til sak 6-21: Visjons- og strategiarbeid for Alrek 
helseklynge  
 
 
Dagens visjonsformulering finnes på nettsidene: 
https://alrekhelseklynge.no/om-helseklyngen/visjon/ 
 
Arbeidsgruppen foreslår i første omgang en revisjon av teksten ved at ord og formuleringer 
med grått tas ut og erstattes med nye satt inn med rødt. Det vil bli gitt ytterligere informasjon 
og begrunnelser i møtet. 
 
 
 
 
 

 

https://alrekhelseklynge.no/om-helseklyngen/visjon/
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