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Referat 
Prosjekt Alrek helseklynge 
Organ Arbeidsgruppen 
Sted  Dato: 12.12.2019 

  Kl: 14:45-16:00 
 
Organisasjon Navn Kode Innkalt Forfall 
Universitetet i Bergen, leder Nina Langeland NL x  
Universitetet i Bergen, rektorat Robert Bjerknes RB x x 
Universitetet i Bergen - DPF Bente Wold BW x  
Universitetet i Bergen - MED Per Bakke PB x x 
Bergen kommune Trond Egil Hansen TEH x  
Høgskulen på Vestlandet Randi Skår RS x skype 
Norce Ingvild Eide Graff IEG x  
Universitetet i Bergen Jon Håkon Øen JHØ x x 
Universitetet i Bergen - EIA Helge Rekve HR x x 
Helse Bergen Randi-Luise Møgster RLM x x 
Haraldsplass Diakonale sykehus Rebekka Ljosland RL x  
Folkehelseinstituttet Simon Nygaard 

Øverland 
SNØ x x 

Hordaland fylkeskommune Ellen Bergreen EB x x 
VID Anita Lyssand AL x vara 
Universitetet i Bergen, leder 
Sentral brukergruppe 

Guri Rørtveit GR x x 

Universitetet i Bergen, 
kommunikasjonsforum 

Marion Solheim MS x x 

Universitetet i Bergen – adm MED Kristin Walter KW x  
 
Ingrid Torsteinson (VID, studieleder videreutdanningen) deltok som vararepresentant i 
møtet. Randi Skår deltok på Skype. 
I tillegg deltok Lars Bergesen (Bergen kommune) som ressurs under sak 40-19 og 41-19. 
 
Sak 38-19 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra       

forrige møte  
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte godkjent. 
 

Sak 39-19 Orienteringssaker 
• Byggeprosess Årstadveien 17 – status er slik det ble rapportert om i møtet 

28.11; alt i rute. 
• Kort orientering fra Den sentrale brukergruppen (utgikk p.g.a. forfall) 
• Referat fra Styringsgruppens møte 19. november 2019   

Møter i styringsgruppen for 2020 er 2. april og 17. november. 

https://www.uib.no/alrekhelseklynge/132010/m%C3%B8tereferat-fra-helseklyngens-styringsgruppe#2019
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Sak 40-19 Samarbeidsmidler 2020 – tildeling     
Sak unntatt offentlighet før behandling i møtet. 
Saksnotat, inkl. innstilling fra vurderingsgruppen, var vedlagt saken.  

Innledning v/ Lars Bergesen, vurderingskomiteen. Nina Langeland deltok 
ikke under behandling av saken grunnet inhabilitet. 

Det ble kommentert at spredningen i søknader er god og at mange tema  
 og miljø er ivaretatt. Viktig at utlysningsteksten følges, slik at det blant 
annet er nye tiltak og nye samarbeidsrelasjoner som stimuleres. Dette er 
spesielt viktig når søknadsmengden øker, og det blir et større behov for å 
sammenligne prosjekter opp mot utlysnings- og vurderingskriterier. 
Vurderingsgruppen må drøfte videre hvordan formidlingsprosjekter og ev 
kommersialisering skal vurderes fremover. Det blir også viktig å følge opp 
studentene spesielt, og sikre at de forstår utlysningsteksten slik at de kan 
søke innenfor en bredere ramme enn utdannings- og forskningsprosjekter.   

Kommunen må involveres tidligere når de skal være med i søknadsrunden. 

Vedtak: Arbeidsgruppen vedtar fordeling av samarbeidsmidlene for 2020 i tråd med  
  foreliggende forslag fra vurderingskomiteen. 

Prosjekter som tildeles midler for 2020 – totalt kr. 478 590: 
 

Kontaktansvarlig Samarbeidspartnere Navn på prosjekt Sum 
fordeling 

Edvin Schei,  
UiB -IGS 

UiB/MedFak: 
Medisinstudiet, UiB/IGS, 
UiB/K1 (ernæring), 
UiB/Psykologisk fakultet, 
Bergen kommune/USHT 

Hvordan styrke profesjonalitet og 
pasientsentrert kommunikasjon 
gjennom utdanning og helsefaglig 
praksis? 

89 000 

Marianne 
Clementine 
Håheim, 
Brukerpanelet 

Brukarpanelet,  Faggruppe 
for lærings- og 
mestringsaktivitet Alrek 
helseklynge, Helse 
Bergen/LMS 

Brukarstyrt dag på helsepedagogikkurs 
for helsepersonell 

40 000 

Esperanza Diaz, 
UiB - IGS 

UiB/IGS, UiB/Inst for klinisk 
psykologi, UiB/Med fak., 
VID/ 
Fakultet for helsefag 

Tverrfaglig undervisningsopplegg for 
bruk av tolk i klinisk praksis 

100 000 

Randi Træland 
Hella,  
Bergen 
kommune 

Bergen kommune, 
Folkehelseinstituttet og 
BarnKUNNE ved Høgskulen 
på Vestlandet 

Helsefremmende barnehager 50 000 

Lisa Marie 
Haraldseide, 
NORCE 

NORCE/ Allmennmed.  
forskningsenhet, 
HVL/Senter for 
omsorgsforsking, vest, UiB/ 
IGS, , Kvam 
Kommune/Avd. Helse 

E-læringskurs: Identifisering av 
skrøpelighet og atypisk presentasjon 
ved sykdom og skade hos eldre  - Et 
kompetansehevingsprosjekt for 
helsepersonell i primærhelsetjenesten 
og i den akuttmedisinske kjeden 

99 590 

Annika Rosén, 
UiB - IKO 

UiB/Medisinsk fakultet 
(IKO), UiB/Psykologisk 
fakultet, 
Tannhelsetjenesten i 
Hordaland 

Tverrfaglig utredning av 
Temporomandibulær dysfunksjon 
(TMD): Evaluering av TMD retningslinjer 
i primær- og tannhelsetjenesten 

100 000 
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Sak 41-19 Pilot for Regionalt samarbeidsorgan for forskning i 
kommunene  
 
Orientering v/ rådgiver Lars Bergesen, Bergen kommune 

 Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) ble nedsatt av 
HelseOmsorg21-rådet for å avlegge en rapport med anbefalinger for å 
realisere et «kunnskapsløft for kommunene». På bakgrunn av denne 
rapporten har Bergen kommune (Byrådsavdeling for eldre, helse og 
frivillighet) fått midler av KS til å pilotere et regionalt samarbeidsorgan for 
forskning i kommunene (RSO), i region vest (Vestland og Rogaland). 
Kommunen ønsker, i samarbeid med UiB, å legge denne virksomheten til 
Alrek Helseklynge. Prosjektet vil forsøke å realisere noen av anbefalingene 
fra KSF-rapporten, og fungere som en prøvestein for en evt. større 
finansieringsordning for kunnskapsløftet nasjonalt.    

 Det ble presentert status for prosjektet og hvor langt kommunen er 
kommet i planleggingen. En sentral del av prosjektet vil være å videreføre 
et pilotprosjekt med Folkehelseinstituttet (FHI), hvor kommunene i 
Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest har stilt forslag og prioritert 
oppdrag for kunnskapsoppsummeringer / metodevurderinger, som FHI har 
utført. HVL vil ta del i dette i 2020, og det er på sikt ønskelig å etablere det 
som en nasjonal ordning for kommunesektoren. 

 Arbeidsgruppen ble spurt om innspill til dette arbeidet, og diskuterte rundt 
følgende spørsmål: Hvordan anvende dette i tjenestene? Hvordan målrette 
innsatsen? Hvilken rolle kan samarbeidsorganet ha? Hvilken rolle kan Alrek 
helseklynge spille? Hva er passe nærhet til spesialisthelsetjenesten?  

Arbeidsgruppen var positive til orienteringen om piloten, og stilte seg til 
disposisjon for ytterligere drøftinger ved behov. Det er viktig at prosesser 
rundt dette og parallelle aktiviteter har et godt samspill. Kommunen bes 
komme tilbake med informasjon når det blir aktuelt med nye 
drøftingspunkter.  

  

Sak 42-19 Møtedatoer våren 2020 

  Forslag til møtedatoer var sirkulert før møtet, og det ble antydet at  
  møtedatoene 5. mars, 23. april og 4. juni fastsettes. Det blir en ny  
  avklaring rundt møtedato i januar/februar. (Etter møtet er dette fastsatt til  
  6. februar). 
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