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Universitetet i Bergen Robert Bjerknes RB x  
Universitetet i Bergen - DPF Jarle Eid JE x  
Universitetet i Bergen - MOF Nina Langeland NL  x 
Bergen kommune Nina Mevold NM x  
Høgskulen på Vestlandet Ole Gunnar Søgnen OGS x  
Uni Research Reidar Jakobsen RJ x  
Universitetet i Bergen – leder 
sentral brukergruppe 

Guri Rørtveit GR x  

Universitetet i Bergen Rune Indrøy RI x  
Universitetet i Bergen - EIA Arne Franck-Nielsen AFN  x  
Universitetet i Bergen - EIA Bjarte Jansen Horn BJH x  

 
 
 
Sak 05-17 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige 
møte  

 
Vedtak: 
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte ble godkjent. 
 

Sak 06-17 Konseptvalg HCÅ Årstadveien 17.  
 
GR innledet og brukergruppens arbeid og vurderinger. Brukergruppen har gjennomgått og 
diskutert alle innmeldte behov og funksjoner, og i tett dialog med arkitektene vurdert de to 
konseptene (A og B) opp mot hverandre med utgangspunkt i visjon og mandat. Slik det 
fremgår av rapporten er brukergruppen enstemmig i sin anbefaling av alternativ B. GR 
orienterte for øvrig om at representanten fra PSYKFAK, Per Einar Binder gikk ut av gruppen før 
siste møte, og at Åsa Hammar møtte som fakultetets representant (i tillegg til observatørene) i 
siste møte. Brukergruppen tok stilling til konseptvalg på nest siste møte før notatet ble 
oversendt.  
 
Arbeidsgruppen er svært fornøyd med det arbeidet som er gjort Arbeidsgruppen støtter 
vurderingene og anbefalingen til brukergruppen, men ber prosjektet om å innplassere 
studentapotek i det videre arbeidet med konsept B, samt å utfordre arkitektene på løsninger 
som «åpner opp» inngangspartiet i det det foreliggende kan virke noe trangt og lite luftig.  

 
 
Vedtak: 
- Arbeidsgruppen slutter seg til brukergruppens anbefaling om valg av konsept B slik 

det fremgår av rapporten.  
- Arbeidsgruppen ber om at studentapotek innplasseres og at det arbeides videre med 

utforming av inngangspartiet i tråd med de kommentarer som fremkom i møtet 

 



Sak 07-17 Klyngeutvikling –Årstadveien 17 
 
RB innledet med utgangspunkt i utsendt notat. 
 
Følgende navn er spilt inn som representanter i Faglig forum: 
 

MOF/IGS:     Reidun Kjome (leder) 
PSYKFAK:    Elisabeth Schanke 
HVL:     Hilde Haaland-Kramer 
Bergen kommune:    Benedicte Løseth 
Uni Research:    Knut-Arne Wensaas 
 

De ulike innspill til teksten i notatet, inkludert organisering og mandat ble gjennomgått. Det 
understående oppsummerer reformulert tekst etter innkomne forslag og innspill under møtet: 
 

Faglig forums mandat blir å: 

- arbeide for å identifisere områder for samhandling og bidra til å utvikle og styrke 
faglig samarbeid med tanke på oppfylle visjonen for Helsecampus Årstadvollen om 
at helseklyngen skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative 
helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende 
forskning, utdanning og innovasjon, samt skape fullverdige praksisarenaer og 
tverrfaglig samhandling. 

- legge til grunn at klinisk arbeid, forebygging, helsefremmende arbeid i 
primærhelsetjenesten og kommunene skal ha særlig fokus. Dette innebærer å 
arbeide for løsninger for å møte fremtidens helseutfordringer, samt ivareta 
utdannings- og forskningsbehovene knyttet til denne sektoren. 

- utvikle fremtidsrettede tverrfaglige samhandlingsarenaer og arrangere 3-5 faglige 
møter årlig 

- komme med forslag til prosess og bidra til å etablere konkrete samarbeidsprosjekter 
innen områdene forskning, utdanning og innovasjon 

- bidra til å spre informasjon om det faglige utviklingsarbeidet og levere saker til 
nettsiden for Helsecampus Årstadvollen (http://www.uib.no/strategi/helseklynge) 

- etablere samarbeidsformer og møtestruktur som sikrer tett samarbeid med 
undergrupper for forskning, utdanning og innovasjon (se under) og nødvendig 
informasjon for Arbeidsgruppen 

Videre var det enighet om følgende for undergruppe til Faglig forum: 
 

Faglig forum får ansvar for å oppretter undergrupper med hovedarbeidsområder «ny 
innsikt» (hovedvekt på forskning), «fremtidens helsearbeider» (hovedvekt på 
utdanning) og «nyskapende løsninger» (hovedvekt på nyskapning og innovasjon i et 
bredt perspektiv).  
 
Undergruppene kan variere i størrelse, men skal ha representasjon av ansatte og 
studenter fra alle samarbeidsmiljøer. Der det er naturlig kan også eksterne 
representanter inviteres inn i gruppene. 
 
En av samarbeidspartene skal ta hovedansvar for arbeidet i undergruppen, og bidrar da 
med leder og administrativ støtte for arbeidet. 
  

 
UiB vil sørge for at medlemmene i Faglig forum raskt oppnevnes. Det legges opp til at neste 
møte i Arbeidsgruppen blir et fellesmøte med medlemmene i Faglig forum.  
 
 
 

http://www.uib.no/strategi/helseklynge


 
Vedtak: 
 
Arbeidsgruppen vedtar organisering og mandat for Faglig forum slik det fremgår av 
dette referatet. 

 
 

Sak 08-17 Eventuelt 
 
1. RB informerte om at Arbeidsgruppen etter forslag fra PSYKFAK vil oppnevne Åsa 

Hammar som ny representant i den sentrale brukergruppen for Årstadveien 17 etter 
Per Einar Binder. .   

 
 
2. NM informerte om følgende arrangementer:  

• 26. april - Frokostmøte NHH+ Bergen kommune - Tema: Nyskapende løsninger  
Dette er et møte i regi av NHH, der kommunen og MOF er invitert med. 

• 30.-31. mai - Rådsmøte Helse og omsorg på UiB. Presentasjon av HCÅ. - Det 
nasjonale HO21-rådet, ledet av Camilla Stoltenberg - skal ha sitt maimøte i 
Bergen (er vanligvis i Oslo). Jeg undersøker med Camilla om hun vil ha en 
presentasjon av HCÅ, og om hun vil ha med samarbeidspartnere på middagen 
den 30. Har ikke fått tilbakemelding fra henne. 

• 15. juni - Kunnskapskommunen Helse Omsorg Bergen konferanse. Plass til 3-
400 mennesker. Vi vil ha en bolk med HCÅ på årets konferanse. 
https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/kunnskapskommunen/11086/11091/a
rticle-141690 

 
3. Fremtidige møter i Arbeidsgruppen utvides til 15.00-16.15 
 
4. Bergen kommune og Bergen næringsråd har et etablert samarbeid på nyskaping og 

innovasjon. Bergen næringsråd inviteres til et fremtidig møte i Arbeidsgruppen. 
Planlegging av et slikt møte tas opp til diskusjon i kommende møte i 
Arbeidsgruppen.  

 
 
 

https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/kunnskapskommunen/11086/11091/article-141690
https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/kunnskapskommunen/11086/11091/article-141690
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