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Sak 1-17 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige
møte
Vedtak:
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte ble godkjent.

Sak 2-17 Status byggetrinn 1 – Årstadveien 17
DRO innledet. RB og AFN orienterte (se saksfremstilling i innkalling og presentasjon i
vedlegg).
Kommentarer fra styringsgruppen:
Styringsgruppen var samstemte i sin støtte til de presenterte planene for Byggetrinn 1 i
Årstadveien 17.
Styringsgruppen hadde noen kommentarer som prosjektet tar med seg i sitt videre
arbeid:
- Det må i tett samarbeid med brukerne vurderes riktig balanse mellom
stigmatisering og anonymitet for inngangene til klinikkområdene.
- I det videre arbeidet med plassering av studentapotek er det viktig at det arbeides
tett med brukerne slik at det finnes løsninger som ivaretar de andre innmeldte
funksjoner og spesialarealer. Fra prosjektet ble det presiserte at planskissene som
ble vist i presentasjon kun er skisser, og at det ikke er konkludert rundt
studentapotekets plassering og størrelse på dette tidspunkt av
planleggingsprosessen.
Vedtak:
Styringsgruppen gir sin tilslutning til arbeidet og tar saken for øvrig til orientering.

Sak 3-17 Klyngeutvikling
RB orienterte (Se vedlagte presentasjon)
Visjonen for Helsecampus Årstadvollen å bli et internasjonalt kraftsentrum som skal
skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av
fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig
samhandling. Klinisk arbeid, forebygging og løsninger for å møte fremtidens
helseutfordringer, samt utdannings- og forskningsbehovene i primærhelsetjenesten og
kommunene skal ha særlig fokus.
Parallelt med utviklingen av bygg og annen infrastruktur er det startet et faglig
utviklingsarbeid med seminarer, bl.a. på Solstrand høsten 2016, og det er også etablert
et Faglig forum. Viktige oppgaver for forumet er å utvikle fremtidsrettede tverrfaglige
samhandlingsarenaer og arrangere 3-5 faglige møter årlig, samt å komme med forslag
til prosess og bidra til å etablere konkrete samarbeidsprosjekter innen områdene
forskning, utdanning og innovasjon.
I tillegg vil det videre utviklingsarbeidet inkludere samarbeidspartnere ut over de som
skal inn i Årstadveien 17. For å følge opp dette ble det presentert planlagte tiltak (se
vedlagt presentasjon), og konkret gav styringsgruppen sin tilslutning til opprettelsen av
en arbeidsgruppe som skal utrede et lærings- og mesteringssenter (LMS). I det videre
utviklingsarbeidet er det naturlig at det tas utgangspunkt i at det allerede finnes et LMS
i regi av Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale sykehus. Gruppen skal se på videre
utvikling av LMS i samarbeid med fokus på kommunehelsetjeneste og samhandling
mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. På slutten av møtet ble det
også reist spørsmål om helseklyngen burde få et annet navn enn «Helsecampus
Årstadvollen», og at dette ideelt sett burde avklares før helseklyngen presenteres på
Arendalsuka 2017.
Vedtak:
Styringsgruppen støtter planene for det videre klyngeutviklingsarbeidet

Sak 4-17 Eventuelt
Neste møte i styringsgruppen blir 31. oktober 2017.

Utvikling av helseklyngen
«Helsecampus Årstadvollen»

UiB – strategi 2016-2022
• Kunnskapsklynger vil være et viktig virkemiddel
for å styrke forskning, utdanning, innovasjon og
formidling - internt ved UiB og i samarbeid med
eksterne aktører
• Klyngene baseres på tverrfaglig samarbeid for å
løse komplekse tema både på områder hvor UiB
allerede har høy internasjonal faglig kvalitet og der
det er muligheter for omfattende samarbeid med
eksterne partnere

Modifisert fra bto.no

• Samhandlingsreformen
• Folkehelsemeldingen
• HelseOmsorg21
– Strategi
– handlingsplan for oppfølging

• Primærhelsemeldingen
• Flere andre

Hvordan har vi arbeidet med
Helsecampus Årstadvollen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ideer og utvikling av disse i ledelse og administrasjon
US-sak 42/14
2015: Prosjektorganisering med styringsgruppe og
arbeidsgruppe
2015: Kartleggings- og visjonsarbeid
2015 - 2016: Skisseprosjekt bygg
2016: Intensjonsavtaler
2016: Klyngefasiliteringsprosjekt
– Inkl. seminarer/møter – Solstrand-seminar
2016: U-styret vedtar rammene, inkl. forprosjekt for byggetrinn 1
og iverksetting av byggetrinn 2
US-sak 72/16
2016: Brukerprosess som ledd i forprosjekt
2017: Etablering av Faglig forum
2017: Konseptvalg – U-styrebehandling av fullmakt til
universitetsledelsen om realisering av byggetrinn 1

Visjon
Helsecampus Årstadvollen har som visjon å bli et internasjonalt
kraftsentrum som skal skape innovative helse- og
omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende
forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig
samhandling.
– Klyngen skal endre helseforskningens innretning for å
skape nye, effektive løsninger på lokale og globale
utfordringer gjennom helhetlig, tverrdisiplinær forskning og
aktiv bruk av teknologi. Klyngen er en særlig satsing på
kommunehelse- og omsorgstjenestene
– Klyngen skal sikre studenter helhetlig faglig, pedagogisk
og praktisk kunnskap, og ha fokus rettet mot samfunnets
behov for forebygging og tiltak for å møte lokale så vel
som globale helseutfordringer.

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

Helsecampus Årstadvollen er et fremtidsrettet klyngeprosjekt initiert av Universitetet i Bergen. Klyngen har solid
forankring i de helsefaglige miljøene i bergensområdet, og er en særlig satsing på kommunehelse- og
omsorgstjenestene. Ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer, tverrfaglig
samhandling og næringsutvikling, skal vi skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket.

Klyngeutvikling / Klyngefasilitering
•

2015 -> Interne seminarer og møter
– Internt på fakulteter og hos samarbeidspartnerne
– ZYNK
– Etablering av «Faglig forum»

•
•
•

2016 Solstrandseminaret
2016 Presentasjon for Hordalandsbenken
2015 -> Presentasjoner i ulike andre fora:
– HO21-rådet
– Forskningsrådet
– Ulike politiske organer og departementer
– Bergen Kommune
• Konferanse Kunnskapskommunen
Helse Omsorg

– Bergen Næringsråd
– ++

Faglig forum – Årstadveien 17
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 og nødvendig informasjon for
Arbeidsgruppen

Faglig forum

Ny innsikt
Fremtidens
helsearbeider
Nyskapende løsninger

Klyngeutvikling fremover – noen stikkord
•

21. april Faglig forum – utdanning og fremtidens helsearbeider

•

25. april Christie-konferansen 2017 - Presentasjon av Helsecampus Årstadvollen.

•

26. april - Frokostmøte NHH - 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 21 i Bergen. Presentasjon av HCÅ.

•

15. juni - Kunnskapskommunen Helse Omsorg Bergen konferanse. Vil ha en bolk med
HCÅ på årets konferanse.
https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/kunnskapskommunen/11086/11091/article141690

•

14. – 19. august – Arendalsuka – UiB vil bl.a. presentere Helsecampus Årstadvollen

•

Vår og høst 2017 ->:
-

Nedsette gruppe med utgangspunkt samarbeidspartnerne i styringsgruppen
for å utrede et lærings- og mestringssenter med fokus på primærhelsetjeneste og
samhandling mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste

-

Planlegge det videre arbeidet med helseklyngen inkludert milepæler og
kommunikasjonsstrategi

