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REFERAT 

 
Prosjekt Helsecampus Årstadvollen (HCÅ) 
Organ Arbeidsgruppen 
Sted Muséplass 1, møterom 2 Dato: 09.11.2017 

  Kl: 15:00-16:15 
 
Organisasjon Navn Kode Innkalt Forfall 
Universitetet i Bergen, leder Nina Langeland NL x  
Universitetet i Bergen, rektorat Robert Bjerknes RB x  
Universitetet i Bergen - DPF Bente Wold BW x  
Universitetet i Bergen - MED Per Bakke PB x vara 
Bergen kommune Nina Mevold NM x x 
Høgskulen på Vestlandet Ole-Gunnar Søgnen OGS x  
Uni Research Ingvild Eide Graff IEG x vara 
Universitetet i Bergen Rune Indrøy RI x x 
Universitetet i Bergen - EIA Helge Rekve HR x x 
Universitetet i Bergen Kirsti Robertsen Aarøen KRA x x 
Universitetet i Bergen – adm MED Kristin Walter KW x  
Universitetet i Bergen – leder 
Faglig forum 

Reidun Kjome RK x x 

Universitetet i Bergen, leder 
Sentral brukergruppe 

Guri Rørtveit GR x  

 
Som faste vara møtte Marit Bakke fra MED-UiB og Anne Marita Milde fra Uni Research. 
 
Sak 45-17 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige 
møte  

 
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte godkjent. Sak 48-17 utgår på grunn av 
forfall til møtet fra RI. 2 saker meldt under Eventuelt. 
 
 

Sak 46-17 Mandat for faggrupper   
   

Oppfølging av sak 42/17.  
 
Utkast til mandater ble gjennomgått.  
Ønske om at betegnelsen for faggruppen IT, innovasjon og e-helse kortes ned til  
Innovasjon og e-helse. Det ble også gjort en vurdering av hvilke enheter/partnere som 
skal ha fast representasjon i gruppen vs hvilke som kan kalles inn etter behov.  
 
Til mandat for faggruppen for registre har det kommet innspill fra Folkehelseinstituttet 
som skal lede gruppen. I tilknytning til dette ble det spesielt drøftet tydelig begrepsbruk 
rundt primærhelsetjeneste, folkehelse, brukere/befolkning etc.  
 
Arbeidsgruppen fastholdt at de to faggruppene ønskes som to separate grupper. 

 
Vedtak:  
Arbeidsgruppen støtter forslag til mandat og ledelse av gruppene, med de innspill som 
framkom i møtet. Endelige mandater sendes på sirkulasjon til møterepresentantene, og 
det vil komme en henvendelse om å melde inn representanter til gruppene.  
 



 
Sak 47-17 Søkbare midler for samarbeidsprosjekter HCÅ  
 

Oppfølging av sak 44/17.  
Faglig forum har kommet med innspill til et beslutningsgrunnlag for midlene, med 
forslag om utlysning av midler ved starten av 2018. Utlysningen vil følges av en serie 
frokostmøter for å stimulere til samarbeid. 
 
Arbeidsgruppen ønsker å presisere at midlene skal gå til nye samarbeidsprosjekter, og 
at det for den første fasen av oppstartsmidlene ikke kan settes noen forutsetning om 
tilbakeføringsverdi.  
 
Søknadsfristen – som opprinnelig var foreslått til 26. februar – foreslås utsatt inntil en 
måned. Arbeidsgruppen ønsker å vedta en fordeling av midlene i møte 5. april 2018. 
 
Vedtak: 
-   Arbeidsgruppen slutter seg til beslutningsgrunnlaget for samarbeidsmidler for 2018. 
- Hver av samarbeidspartene går inn for å stille til rådighet samarbeidsmidler i den 

størrelsesorden som er skissert i saken. 
- Arbeidsgruppen ber Faglig forum om å fortsette arbeidet med utlysning av midlene 

senest ved starten av 2018. 

 
 

Sak 48-17 Profilering og navn  
 

Saken utgikk. 
 
 
Sak 49-17 Orienteringssaker 
 
 Orienteringssakene ble pga. tidsnød ikke gjennomgått. 
 
 
Sak 50-17 Møtedatoer våren 2018 
 
 Forslag til møtedatoer fikk tilslutning fra møtedeltakerne. Sendes også på sirkulasjon til  
 de som ikke deltok på møtet. 
 

Foreslåtte møtedatoer, torsdager kl. 15.00 – 16.15: 4. januar, 22. februar, 5. april,  
24. mai, 14. juni (ved behov). 
 

 
Sak 51-17 Eventuelt  
 

1. BW ønsket en oversikt over partnere som skal inn i byggetrinn 1. 

Høgskulen på Vestlandet HVL Senter for omsorgsforskning, kontorarealer 
Omsorgsteknologilaboratoriet, labarealer – arena for 
videreutdanning Teknologi i helse og omsorg  

Uni Reseach Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 
Allmennmedisinsk forskningsenhet 

UiB - MED Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
Bergen kommune Kontorarealer 

Fastlegekontor 
UiB - PSY Institutt for klinisk psykologi 

HEMIL-senteret 
Klinikk for nevropsykologi (KNP) ved IBMP 

 
 
2. GR etterspurte bedre oversikt på nettsidene over bakgrunnsdokumenter og  

 premisser for arbeidet med HCÅ. Folk melder tilbake at det ikke er lett å finne denne  
 informasjonen på nettsidene pr i dag. Arbeidsgruppen ønsker at dette følges opp. 
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