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UNIVERSITETET I BERGEN 
 
 

 
REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE – ALREK HELSEKLYNGE 

  
Sted Alrek helseklynge, Årstadveien 17 – 

Møterom Tarlebø, 2. etg 
Dato: 28.08.2020 

  
Møtet ble arrangert som et 
hybridmøte, med en del deltagere 
med via TEAMS 
 

Kl: 10:30-12:00 

 
Organisasjon Navn Kode Innkalt Tilstede/ 

Teams/ 
Forfall 

Universitetet i Bergen Dag Rune Olsen DRO x x 
Universitetet i Bergen Robert Bjerknes RB x x 
Høgskulen på Vestlandet Jens Kristian Fosse JKF x x 
Helse Bergen Eivind Hansen EH x x 
Bergen kommune Kjell A. Wolff KAW x Teams 
Haraldsplass Diakonale Sykehus Kjerstin Fyllingen KF x x 
NORCE Ingvild Eide Graff IEG x Teams 
Folkehelseinstituttet Simon Øverland SØ x Teams 
Fylkestannlegen i Hordaland Lathamini Murugesh LM x Teams 
VID vitenskapelige Høgskole Bård Mæland BM x Teams 
Universitetet i Bergen - DPF Bente Wold BW x Teams 
Universitetet i Bergen - MED Per Bakke PB x x 
Universitetet i Bergen – SV Jan Erik Askildsen JEA x Teams 
Studentrepresentant Selene Buskland SB x Forfall 
Fra Universitetet i Bergen    
møter også: 

    

                 Arbeidsgruppen Nina Langeland NL x x 
                 EIA Even Berge EB x x 
                 EIA Helge Rekve HR x x  
                 KA Odd Vegard Kandal-Wright OWKW x x 
     
 
 
Sak 1-20 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige 
møte 19.11.19 
 

Vedtak: Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte godkjennes. 
 
 
Sak 2-20 Orienteringer om faglig aktivitet 
 

1) Forskningsprosjekter på tvers av fagmiljøer og institusjoner i Alrek helseklynge:  
«Identifisering av skrøpelighet og atypisk presentasjon ved sykdom og skade hos 
eldre - Et kompetansehevingsprosjekt for helsepersonell i primærhelsetjenesten og i 
den akuttmedisinske kjeden» Lisa Marie Haraldseide og Linn Solveig Sortland, 
NORCE 
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Det ble gitt en presentasjon som er vedlagt referatet. 
 

2) Faggrupper i Alrek helseklynge presenterer seg:  
Faggruppe for migrasjon og innvandrerhelse. Esperanza Diaz, Institutt for global 
helse og samfunnsmedisin, UiB 
 
Det ble gitt en presentasjon er vedlagt referatet. 
 
Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 
Sak 3-20 Alrek-uken 2020 
 

Den første Alrek-uken var planlagt arrangert fra 12.-16. oktober. Hensikten har vært å 
samle medarbeidere fra alle samarbeidspartnerne og andre til interessante 
presentasjoner og diskusjoner rundt et bredt spekter av dagsaktuelle temaer. I møtet 
gav leder for programkomiteen Silje Mæland en orientering om planleggingsarbeidet. I 
tillegg gav Jan Olav Aamås en orientering om åpningsarrangementet tirsdag 13. 
oktober der bl.a. statsråd Henrik Asheim deltar. Bidrag fra alle klyngepartnere er under 
produksjon. 
 
På grunn av den aktuelle situasjonen med covid-19-pandemien, er det besluttet at 
programmet onsdag-fredag i Alrek-uken må avlyses/utsettes. Arrangementet 
mandagen blir internt og planlegges med et program for de som har flyttet inn i 
Årstadveien 17, mens åpningsdagen tirsdagen gjennomføres som et heldigitalt 
arrangement. 

 
Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 
 
Sak 4-20 Klyngeutvikling – rapport fra arbeidsgruppen og faggruppene 
  

Alrek helseklynge er i stadig utvikling og leder for Arbeidsgruppen Nina Langeland gav 
en orientering om aktivitetene i faggruppene, tildeling av årets samarbeidsmidler, 
opprettelsen av felles nettside og andre initiativ.  
 
Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

 
Sak 5-20 Status byggeprosesser  
 

Nybygget i Årstadveien 17 er nå ferdigstilt og tatt i bruk av sentrale fagmiljøer i Alrek 
helseklynge. Helge Rekve, Eiendomsavdelingen, UiB orienterte om prosessen.  
 
Både UiB og andre samarbeidspartnere har ambisjoner om å øke sin aktivitet i Alrek 
helseklynge, og Rekve orienterte om mulighetsstudien som UiB i år setter i gang 
sammen med flere interessenter for å legge til rette for regulering av tomt og et mulig 
byggetrinn 4 i Årstadveien 23. 
 
En kopi av presentasjon er vedlagt dette referatet. 
  
Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 
 

Sak 6-20 Eventuelt 
 

Det var ingen saker til eventuelt.  
 



Samarbeidsprosjekt
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

Lisa Marie Haraldseide og Linn Solveig Sortland

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NORCE)
Fagområde for allmennmedisin (IGS)
Allmennmedisinsk forskningsenhet (NORCE)
Senter for omsorgsforskning (HVL)
Kvam Kommune

Styringsgruppemøte i Alrek Helseklynge

28. august 2020



1. Introduksjon

2. Arbeidsmetoder og rollefordeling

3. Eksempel fra e-læringskurset

Disposisjon



• Utfordrende med akutt syke eller skadde eldre

Introduksjon og bakgrunn for prosjektet

• Atypisk presentasjon, hva betyr det?

• Behov for økt kompetanse

• Nettkurs for helsepersonell



• At helsepersonell som arbeider med 
eldre skal få en økt bevissthet rundt 
atypisk presentasjon på akutt sykdom 
eller skade hos eldre skrøpelige 
pasienter.

Mål

• Målgruppen for e-læringskurset er 
helsepersonell i den akuttmedisinske 
kjelen, eller i tilknytning til denne 
(legevaktsentral, legevakt, ambulanse, 
sykehjem, hjemmetjenester, legekontor)



• Mål med kunnskapsoppsummering:

1) Beskrive i hvilken grad de eldre presenterer seg med atypiske 
symptomer på akutt sykdom og skade i den akuttmedisinske kjeden

2) Hvilke sykdommer er disse symptomene er uttrykk for

3) Hvilke konsekvenser har dette for de eldre foreslåtte tiltak for å 
håndtere disse pasientene bedre. 

Arbeidsmetoder og rollefordeling

• NKLM ansvarlig for denne delen



• Praksisnære kasuistikker

Arbeidsmetoder og rollefordeling

Samarbeidspartnere for produksjon av kasuistikker

• Senter for omsorgsforskning

• Fagområde for allmennmedisin 

• Allmennmedisinsk forskningsenhet

Samarbeidspartnere for pilotering

• Kvam kommune



Innsamling av data til nettkurset. Utarbeiding av kasuistikker og 
ferdigstilling av manus

Pilotering av nettkurs

FASE 1
Pågående

Januar-Oktober 2020

FASE 2
Oktober-November

2020

FASE 3
Desember 2020/

Januar 2021

TIDSLINJE

Planlagt publisering 
Mars 2021



PRODUKSJON AV NETTKURS

• Articulate Rise 360

• 3 moduler
I Introduksjon
II Fysiologiske endringer ved alderdom
III Atypisk presentasjon på akutt sykdom og skade hos eldre

• Varighet ca.1 time



1) Kurset skal være relevant og “on-topic”
2) Ha et mål for hver modul
3) Interaktivitet – Ha visuelle komponenter, lag 

historier, legg til lenker osv. Legg til en quiz etter 
hver modul eller til slutt I leksjonen.

4) Lag virkelighetsbaserte scenarier og utfordringer
5) Tiltalende brukergrensesnitt

Suksessfaktorer





Publisering



Takk for oss!

Spørsmål?



Faggruppe for migrasjon og 
innvandrerhelse -
Alrek helseklynge 

Esperanza Diaz
Institutt global helse og samfunnsmedisin



Faggruppe Migrasjon og 
innvandrerhelse

• Å fremme samarbeid mellom relevante 
institusjoner i regionen om temaer relatert til 
migrasjon og innvandrerhelse. 

• Hensikten er å skape merverdi for 
befolkningen, for de kommunale 
helsetjenester, for forsknings- og 
utdanningsinstitusjonene, studenter og 
klinikere. 



Representanter

• UiB/MED fak: prof Esperanza Diaz (leder) (IGS) og prof Bente 
Moen (vara leder) (SIH)

• UiB/PSYK fak: førsteam Fungisai G Ottemöller, HEMIL 

• UiB/JUR fak: dekan Karl H Søvig

• UiB/KMD fak: førsteam Viggo Krüger og prof Brynjulf Stige 
(vara)

• Høgskolen på Vestlandet (HVL): Maria N Alme (Inst for 
helse og funksjon), Ingrid Spjeldnæs og Ragnhild Ihle (Inst velferd og 
deltagelse) 

• Helse Bergen: seksjonsleder Liv I Svela 

• NORCE: Martin Skagseth og Tonje Fyhn (vara)



Mandat

1. Identifisere aktuelle fagmiljøer 
2. Vurdere hvordan samarbeidspartnerne kan få 

best mulig nytte av hverandre 
3. Skape en samarbeidsarena
4. Identifisere aktuelle tema for samarbeid



To møter: hva skal til?

• Få noe ut av møtene (der og da)
• Ikke (mye) ekstra jobb
• Til gode for innvandrere og 

samfunnet
• Nyttig for jobben vi gjør
• Kreativitet – nye konstellasjoner
• Støtte hverandre



1. Identifisere aktuelle fagmiljøer 

• Flere må inn i selve Faggruppen: 
– Frivillige organisasjoner
– Bergen kommune
– Kommunale helsetjenester 
– Helse Bergen (praksis)
– SV (Sosiologisk inst)
– Brukere må være med!

Alle sa ja!



1. Identifisere aktuelle fagmiljøer (II)
Flere i Bergen bør inviteres til samarbeid på et senere tidspunkt: 

• Politiet
• NAV
• Politikk: byråd
• Frivillig organisasjoner: 

Papiljon, Røde kors
• Fargespill
• Introduksjonssenter
• Tolketjenester
• Religiøse senter 

• Haraldsplass
• Diakonale Sykehus
• VID vitenskapelige høgskole
• Vestland fylkeskommune
• Bergen kommune voksen 

opplæring/ Nygård skolen
• …



2. Få best mulig nytte av hverandre 
• Faggruppemøter annen hver måned
• KartleggingInformasjon og koordinering

Organisasj
on

Integrerin
g  Sosial 

Helsefrem
ming

Kultur  
Språk Tolk

Utdanning 
Arbeid

Somatisk  
Psykisk  
helse

Barnevern  
Vold  

Familie
Helsetjen

ester



2. Få best mulig nytte av hverandre 
3. Skape samarbeidsarena 

• Synliggjøring: Nettsider, nyhetsbrev, ++
• Inkubator, støttespiller: 

Workshops/konferanser/eksterne møter
– Ikke nødvendigvis mange nye, men støtte 

hverandres og andres initiativer

• Implementering: jobbe aktivt sammen med 
ledelse og administrasjon



4. Identifisere aktuelle tema for 
samarbeid

Organisa
sjon

Integreri
ng  

Sosial 
Helsefre
mming

Kultur  
Språk 
Tolk

Utdanni
ng 

Arbeid

Somatisk  
Psykisk  
helse

Barnever
n  Vold  
Familie

Helsetje
nester



Takk!

Faggruppe for migrasjon og innvandrerhelse -
Alrek helseklynge



Sak 5-20
Byggeprosesser

• Status/oppsummering byggetrinn 3
• Prosess byggetrinn 4

UNIVERSITETET I BERGEN



UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 2

Alrek helseklynge 
Byggetrinn 3 og 4

3

4
2

1



BT3 - Overlevering fra entreprenøren
UNIVERSITETET I BERGEN

10. August kl. 12:00
Overtakelsesprotokoll signeres og
UiB/NEAS er eier av bygget

Kl. 14:00



Det har gått fort !
UNIVERSITETET I BERGEN

8. Mars 2019 26. feb. 2019



Prosjektet preget av svært godt 
samarbeid!

UNIVERSITETET I BERGEN

30 byggekomitemøter
40 byggherremøter
Ca. 300 brukermøter

250.000 timer produsert
Andel lærlinger 8,6%
Ingen fraværsskader

Energibygg klasse A (første til UiB)
Bruker ¼ del av energien til fraflyttede lokaler
Innenfor P50 = under 40.000 kr/m2 inkl. tomt
Gode og varige kvaliteter



Læringspunkter byggetrinn 3
UNIVERSITETET I BERGEN

Suksessfaktorer:
• Velge riktige samarbeidspartnerne

(leder brukergruppe, brukerkoordinator, prosjektleder og entreprenør)
• HVL, NORCE og BK sine bidrag i utvikling av klyngen
• Ingen vesentlige endringer etter kontraktsignering
• Raske beslutningsprosesser 
• Rette kvaliteter på rette steder 

Erfaringer hittil:
• Utfordringer med praktisk organisering i bygget 
• For store fellesareal (sosiale soner, kantine og møterom)?
• For lite undervisningsareal ?
• For tøff tomteutnyttelse med høydebegrensingen ?  



Byggetrinn 4
UNIVERSITETET I BERGEN



UNIVERSITETET I BERGEN

Gjeldene reguleringsplan gir rom for å bygge 
ca. 5.000 m2 på dagens parkeringsplass og byggeri over dette vil kreve
ny planprosess. Varighet ny reguleringsplan 2-4 år

Årstadveien 23 er den siste ledige tomten i Haukelandsområdet 
av en hvis størrelse og vi mener at tomten har potensiale 
for et bygg tilsvarende Alrek byggetrinn 1 med sine ca. 13.000 m2

PLANSTATUS 
Årstadveien 23 



UNIVERSITETET I BERGEN



Alrek BT4 - Funksjonsprogram versjon 0

Funksjon Antall Areal
Kontorarbeidsplasser 300 7000
FOU 
(Vestlandslegen/kiropraktor) 

500
studenter

6000

- Møterom i fellesareal
- Felles kantine/møteplasser
- Felles garderobe/sykkel
- Felles konferanse/u-rom 
med plass til 100-200 pers.



Utvikling av et mulighetsstudie
UNIVERSITETET I BERGEN

Funksjonsprogrammet utvikles i samarbeid med referansegruppen
I to ½ dags møter den 15/9 og 14/10.

• Funksjonsprogrammet benyttes som grunnlag for mulighetsstudie
• Mulighetsstudiet danner grunnlag for volumstudier (høyder/byggelinjer)
• Disse volumstudiene legges til grunn for første fase av reguleringsplanarbeidet.

Referansegruppen:

FHI - Mette Kathrine Moltke-Hansen
HB - Gro Jofrid Aarli
BK - Trond Hansen
VLFK - Ellen Berggreen
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