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Helsecampus Årstadvollen (HCÅ) 

Bakgrunn
Denne saken gir en oppdatert og fornyet gjennomgang av fakultetets videre deltakelse i 
kunnskapsklyngen Helsecampus Årstadvollen (HCÅ) etter fakultetets strategiseminar den 
14. september. 

Innledningsvis oppsummeres bakgrunn for UiB sitt arbeid med kunnskapsklyngen HCÅ og 
fakultetets deltakelse i denne kunnskapsklyngen. 

Kunnskapsklynger – ett sentralt virkemiddel i UiB sin strategi.
Etablering av kunnskapsklynger er ett av de viktigste virkemidlene i universitetets strategi 
2016-2022 for å oppnå UiBs mål om å utvikle fremragende miljøer for forskning, utdanning, 
innovasjon og formidling. I strategien «Hav, Liv og Samfunn» for perioden 2016 - 2022 
beskrives klyngesatsningen på følgende måte: 

«Å etablere kunnskapsklynger er en av flere arbeidsmetoder for å oppnå UiBs mål om å utvikle fremragende 
forsknings- og utdanningsmiljøer. Klyngene baseres på tverrfaglig samarbeid for å løse komplekse tema. 
Klyngene må etableres på områder hvor UiB allerede har høy internasjonal faglig kvalitet, men også der hvor det 
er muligheter for omfattende samarbeid mellom fagmiljøer internt ved UiB og eksterne partnere i 
forskningsinstitusjoner, næringsliv, forvaltning og kultur- og samfunnsliv. Virksomheten må i betydelig grad 
finansieres gjennom eksterne midler.»

HCÅ er en klyngesatsning som oppfyller sentrale politiske føringer om økt satsning på 
forebyggende helse og helsefremmende arbeid i primærhelsetjenestene. Universitetet i 
Bergen eier de aktuelle arealene på Årstadvollen og vil stå som byggherre for de ulike 
byggetrinn i HCÅ. I tillegg til Det medisinsk odontologiske og Det psykologiske fakultet, er 
også fagmiljø fra Juss (helserett mv.) og Samfunnsvitenskap (økonomi) aktuelle deltakere. 
Andre aktører som har deltatt i HCÅ - planleggingen er blant annet Bergen kommune ved 
Byrådsavdeling for helse og omsorg, Høyskolen i Bergen (Avdeling for helse- og sosialfag), 
Folkehelseinstituttet (FHI), Uni Research Helse, Bergen Teknologioverføring (BTO), Helse 
Bergen og Senter for Krisepsykologi (SfK). Byggetrinn 1 av HCÅ på 10 000 kvm er estimert 
til å koste 380 MNOK. Finansieringen er sikret, og byggetrinn 1 er pr i dag fylt opp med 
interessenter. Arbeidet med byggetrinn 2 er i oppstartfasen, og det er all grunn til å regne 
med at de om lag 9 000 kvm areal i dette bygget raskt vil bli fulltegnet.  

Universitetsstyret vedtok i sin behandling av saken i juni 2016 (UST sak 72/16) oppstart av 
Forprosjekt for Byggetrinn 1 som innebærer rivning av gammelt odontologibygg. En har i U-
styresaken forutsatt at Christiesgt 13 blir solgt for å delfinansiere nybygget på tomten i 
Årstadveien 17. I tillegg til dette vil deler av salgsinntektene fra C-13 kunne finansiere en 
ombygging og oppussing av kontorer og fellesarealer i Christies gate 12 (etasjene som ikke 
er renovert i 2016). Dette er under forutsetning av adekvate erstatningslokaler på 
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Årstadvollen for fakultetet. Utvikling og bygging av HCÅ vil skje over en 3-4 års periode og 
første byggetrinn er planlagt ferdig i 2020. Fakultetets deltakelse vil dermed gi nye og 
tidsmessige arealer både for ansatte og studenter i C-12 og for de som flytter inn i HCÅ.  

Informasjon og drøfting av fakultetets deltakelse i HCÅ
Planlegging/utvikling av HCÅ-klyngen har pågått siden 2014 og er bl.a. beskrevet i U-styrets 
sak 42/14 om Prioritering av større byggeprosjekter 2015-2020. HCÅ er også behandlet av 
Universitetsstyret i flere saker i forbindelse med strategiseminar og styresaker om ny 
strategiplan ved UiB.  HCÅ er i strategiplanen for UiB gitt prioritet i første runde av UiBs nye 
klyngesatsinger og byggeprosjekter i perioden 2019 - 2022. 

Fakultetsstyret har ved flere anledninger blitt informert om planene for HCÅ jfr. O-saker 
24/14, 52/14, 66/15, 3/16, 16/16, 49/16 og sist på styremøte i september 65/16. 

I tillegg har HCÅ vært jevnlig diskutert på møter i fakultetsledelsen og i fakultetets utvidete 
ledergruppe sammen med instituttledere/stedfortredere. Institutt og fakultetsledelse har hatt 
saken om HCÅ opp i møte med rektor og dekan fra MOF, samt at fakultetsledelsen har 
deltatt på informasjonsmøter ved samtlige institutter (HEMIL, IKP, ISP, IBMP og IPED) i 
løpet av våren og høsten 2016. Universitetet i Bergen arrangerte et større fagseminar på 
Solstrand den 10.-11. august med inntil om lag 150 deltakere fra med inviterte fagmiljøer og 
studentrepresentanter fra aktuelle fakulteter på UiB og samarbeidende institusjoner.
 
Fakultetsledelsen har jevnlig orientert på adm. leder møter og i møtene med plasstillitsvalgte 
i IDU om utviklingen av UiBs strategiplan inkludert utvikling og prioritering av planer om 
klyngesatsing og fakultetets medvirkning i HCÅ-klyngen. Hovedverneombud har vært 
informert løpende om fakultetets involvering i planleggingsarbeid samt foreløpige og 
reviderte tidsplaner, sist i kvartalsmøte 26.mai 2016. 

Fakultetsstyret behandlet sak om HCÅ på sitt styremøte 16.mars (sak 16/16) og la følgende 
føringer for det videre arbeidet med fakultetets deltakelse i HCÅ: 

Fakultetsstyret ser den foreløpige beskrevne HCÅ-klyngen som en viktig og fremtidsrettet samarbeidsarena for 
utdanning og forskning på tvers av profesjoner og fagområder og støtter etablering av en helseklynge der en 
foreløpig har spilt inn et arealønske på minimum 2000 kvadratmeter. Det er ønskelig med rask oppstart av en 
mulighetsstudie med sikte på klarlegging av hvilke fagmiljøer som kan prioriteres for etablering i nybygg i HCÅ-
klyngen og påfølgende gjennomgang av arealbehov på fakultetets by-campus og mulig samlokalisering her av 
andre fagmiljøer. Totalt ønsket arealbehov for fakultetet bør på sikt estimeres utfra disse gjennomgangene.

Helsecampus skal fremme utdanning, innovasjon og forskning. 
Samhandlingsreformen skal løse flere sentrale utfordringer for helse og livskvalitet i Norge i 
fremtiden. Norge står overfor betydelige demografiske endringer med økt migrasjon og 
økende gjennomsnittsalder i befolkningen. Det er behov for bedre koordinering av 
helsetjenester. Samhandlingsreformen legger vekt på at primærhelsetjenesten skal utføre 
flere av helsetjenestene og bidra til å forebygge sykdom og fremme helse og livskvalitet i 
større grad enn i dag. 

Folkehelsemeldingen legger vekt på det samme og tverrsektorielt samarbeid om 
forebyggende arbeid. I HelseOmsorg 21-strategien sies det tydelig at forskning, utdanning og 
innovasjon i større grad enn i dag må innrettes mot forebyggende og helsefremmende arbeid 
og mot kommunehelsetjenesten, i nært samarbeid mellom kommuner og forsknings- og 
utdanningsinstitusjoner. 
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Primærhelsemeldingen peker på at kommunene er den viktigste tjenesteyter og 
forebyggingsarena for befolkningen. UiB har i sin høringsuttalelse til oppfølging av forslag i 
Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen (jfr vedlegg 2), pekt på at HCÅ er 
tenkt å bli en sentral møtearena der studenter og ansatte fra flere helsefagutdanninger vil 
kunne møtes på tvers av profesjonsgrenser med de muligheter for tverrfaglig læring og 
innovasjon som dette medfører. Bergen kommune har for eksempel fremhevet behovet for 
økt kompetanse og samarbeid om barnevern og helsefremmende arbeid. Studentene på 
mastergrads-programmene ved HEMIL kan dermed få en større nærhet til praksisfeltet og 
gjennom praksisnære mastergradsprosjekter, fagseminar og samarbeid med Bergen 
kommune og andre helsefagutdanninger ved HCÅ.    

Psykiske lidelser utgjør en av våre største helsemessige samfunnsutfordringer, og vil trolig 
være den aller viktigste årsak til sykdomsbelastning i vestlige land i 2020, ifølge Verdens 
helseorganisasjon. Primærhelsemeldingen peker på de store menneskelige og 
samfunnsmessige kostnadene ved at unge mennesker sliter med psykiske lidelser, 
rusproblemer og livskriser.  

Psykologutdanningen i Norge og ved Universitetet i Bergen er kjent for sin nære kobling 
mellom forskning og klinisk praksis – «scientist practitioner» -modellen. En 
psykologutdanning ved et av de norske universitetene gir mulighet for å søke autorisasjon 
umiddelbart etter studiet. Psykologene i spesialisthelsetjenesten har de siste årene fått nye 
oppgaver og større ansvar. Regjeringen satser aktivt på å bygge ut psykologtilbudet i 
kommunene og i primærhelsetjenesten. Lovfesting av psykologer i kommunene blir innført 
fra 2020 og opptrappingsplanen for styrking av psykologkompetanse i kommunene vil være 
viktige tiltak for å gi befolkningen lett tilgjengelig psykisk helsehjelp i kommunene der de bor. 
Det er anslått at det vil være behov for inntil 2000 nye psykologstillinger i kommunene for å 
realisere ambisjonene i primærhelsemeldingen. Universitetet i Bergen bør derfor tilby en 
utdanning som kvalifiserer psykologer for nye og utvidete oppgaver i fremtiden.

En ny og utvidet yrkesrolle der psykologene i større grad får ansvar for forebyggende 
helsearbeid, veiledning av andre yrkesgrupper og tverrfaglige helseteam i kommunene vil 
kreve økt oppmerksomhet om tverrprofesjonell samhandling. Fakultetets deltakelse i HCÅ vil 
derfor ikke bare gi nye og tidsmessige arealer, men det vil også gi et faglig løft til 
psykologutdanningen ved UiB ved å gi kandidatene en utdanning som sikrer høy klinisk 
kompetanse, nærhet til forskning og erfaring med å samhandle med andre 
helsefagutdanninger gjennom studier og praksisperioder. HCÅ vil kunne gi viktig faglig 
kompetanse til psykologer som skal tre inn i nye stillinger og roller i primærhelsefeltet. 

Fakultetets behov for arealer til studenter og ansatte
Fakultetet arealsituasjon er presset, og vi må ta høyde for en fortsatt vekst i studieplasser og 
fast vitenskapelig tilsatte. IBMP melder at de fra 2017 vil mangle tilstrekkelig kontorer til 
vitenskapelige ansatte. I Christies gate 12 har det i lengre tid vært stort press på kontor/ 
arbeidsplasser, og det er påpekt behov for oppgradering av klinikkarealer. Det er krevende å 
skaffe tilveie kontorplasser for å gi rom til større eksternfinansierte forskningsprosjekter, samt 
at det i lengre tid har vært ønskelig å kunne flytte mer av de studieadministrative tjenestene 
inn i Christiesgate 12. Christiesgate 13 er opprinnelig bygget for næringsformål og er ikke 
tilpasset undervisningsformål. Universitetet har derfor i UST sak 72/16 forutsatt at C-13 blir 
solgt for å finansiere første del av HCÅ og nødvendig oppussing av C- 12. 

Tabell 1 gir en oppdatert oversikt over vedtatt opptrapping og videre planer for utbygging og 
styrking av fakultetets studieprogram i perioden 2016 – 2025:
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Tabell 1: Fakultets studieprogram pr juni 2016
Studieprogram 2016 2020 2025 Andeler pr  2025
Psykologi Års. 225 225 225
BA-Gen psyk 60 (180) 60 (180) 60 (180)
BA-Arb org 60 (180) 60 (180) 60 (180)
MA-Psyk 46 (92) 46 (92) 46 (92)
Disiplin Psykologi 677 677 677 677 (30 %)

Profesjon Psyk 87 (522) 100 (600)* 100 (600)*
522 600* 600* 600* (27 %)

Pedagogikk Års. 40 40 40
BA-Ped 40 (120) 40 (120) 40 (120)
MA-Ped 20 (40) 20 (40) 20 (40)
BA-Sped 23 (69) 40 (120)* 40 (120)*
MA-Sped --- 20 (40)* 20 (40)*
Disiplin Pedagogikk 269 360* 360* 360* (16 %)

PSY-Dida 15 15 15
PPU 180 245 245
Lektor-Int (+) (+) (+)
Lektorutdanning 195 260 260 260 (12 %)

MA-Logo 22 (44) 40 (200)* 40 (200)*
44 200* 200* 200* (9 %)

MA-Barn 25 (45) 25 (50) 30 (60)*
MA-HFR 20 (40) 20 (40) 20 (40)
MA-GLODE 20 (00) 20 (40) 20 (40)
HEMIL-Studier 105 130 140* 140* (6 %)

1812 2227 2237 N= 2237* (100 %)
     
Tabell 1 viser at fakultetet ligger an til å øke opptaksrammer og finansierte studieplasser med 
mellom 20-25 % fra 1800 til ca 2200 studieplasser innen 2025. Dette er basert på innmeldte 
studieplasser (kapasitet) innenfor profesjonsutdanningen i psykologi, barnevern og 
lektorutdanningen, samt planlagt utvikling av eksisterende studieprogram (spesialpedagogikk 
og logopedi) i perioden frem mot 2025. 

Fakultetets videre deltakelse i Helsecampus Årstadvollen 
Kunnskapsdepartementet har stilt seg positiv til at UiB kan benytte salgsinntektene fra C-13 
til å realisere første byggetrinn av HCÅ. Foreløpige beregninger indikerer at fakultetets 
husleiekostnader dermed ikke vil øke vesentlig ut over dagens nivå. Et salg av C-13 vil 
kunne bidra til finansiering av nye og tidsmessige arealer for studenter og ansatte på HCÅ og 
sikre en nødvendig oppgradering av arealene for ansatte og studenter i C-12.  HCÅ vil også 
gjøre det mulig å kunne samlokalisere fakultetets klinikkvirksomhet i nye og tidsmessige 
lokaler ved å flytte nevropsykologisk utredningsklinikk ut fra BB- bygget. Dette vil frigjøre 
areal til flere kontorplasser og videre utbygging av «tung» forskningsinfrastruktur, laboratorier 
og dyrestall mv. Selv om HEMIL, IKP og deler av IBMP sin virksomhet flytter inn i HCÅ vil 
fortsatt om lag 2/3 av fakultetets ansatte og studenter være lokalisert eller ha kontorer og 
arbeidsplasser i C-12 eller BB-bygget.
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Studiekvalitet og studentarbeidsplasser: HCÅ - I (Årstadveien 17) er planlagt med nye 
auditorier og vesentlig bedre undervisningsrom/studentarbeidsplasser enn det fakultetet i 
dag disponerer i C-13. HCÅ planlegges med et auditorium med 120 plasser og en rekke 
undervisningsrom og grupperom. HCÅ vil romme ulike former for studentarbeidsplasser som 
vil komme i tillegg til de nye studentfasilitetene som i år er etablert i C-12 og de 
studentarbeidsplassene som er lagt til BB-bygget. HCÅ vil i særlig grad kunne møte 
behovene til profesjonsstudiet i psykologi og HEMIL senteret, slik at arealene i C-12 
avlastes. Kunnskapsdepartementet har i 2016 tildelt UiB flere nye studieplasser, og det må 
planlegges med at profesjonsstudiet i psykologi i 2025 har en opptaksramme på 100 
studenter pr. årskull. Dette vil innebære at den internkliniske opplæringen i fremtiden må 
dimensjoneres for tre studentkull med om lag 50 studenter pr kull, det vil si 38 team (à 4 
studenter under opplæring) i motsetning til dagens rammer på 27-30 team (à 4 studenter). 
Utbyggingen av HCÅ skal ta høyde for en økning i studieplasser og sikre at det fortsatt kan 
opprettholdes god kvalitet på studentarbeidsplasser. Fakultetets deltakelse i HCÅ vil sikre at 
en fra 2020 kan ha nye og tidsmessige undervisningsarealer, grupperom, 
studentarbeidsplasser og seminarrom for om lag 400 studenter fra vårt fakultet. 

Vekst i fast ansatte og eksterne forskningsbidrag (BOA): Nye studieplasser følges av 
finansiering og resultatmidler som gir muligheter for å tilsette flere i faste og midlertidige 
stillinger. I løpet av perioden fra 2015 til 2017 har fakultetet tilsatt i om lag 30 nye faste 
vitenskapelige stillinger. En fortsatt vekst i studieplasser og finansiering av fakultetets 
studieprogram tilsier at en må regne med en vekst i teknisk administrative og faste 
vitenskapelige stillinger. I tillegg vil flere faste stillinger gi fakultetet økt forskningskraft og 
flere av fakultetets forskere og forskningsgrupper vil hente inn eksterne BOA midler.  
 
Fakultetsadministrasjon og infrastruktur: HCÅ vil åpne for at fakultetsfunksjoner og 
studiestøtte kan flyttes ut av C-13 og inn i nye og tidsmessige lokaler i HCÅ og C-12. I dag er 
kapasiteten i C-12 svært presset, og HCÅ kan åpne for en ny og bedre lokalisering av 
sentrale fakultetsressurser. Hvordan det er ønskelig å organisere en mest hensiktsmessig 
administrativ funksjon i forhold til HCÅ og C12 må sees på i sammenheng med mulige 
arealressurser og hvilke fagmiljø, antall studenter, tverrfaglige miljø og praksisarena som 
knyttes til fremtidig HCÅ.

HEMIL-senteret har om lag 27,5 årsverk (DBH 2016) faste og midlertidige stillinger. 
Instituttet har en faglig profil som er annerledes enn de øvrige fagmiljøene i HCÅ og forvalter 
studieprogram på MA-nivå innen barnevern, helsefremmende arbeid/helsepsykologi og 
global utvikling og kjønn. Interessentanalysen viste tydelig at HEMIL-senteret blir sett på som 
en attraktiv partner som vil kunne komplettere de øvrige miljøene i HCÅ. Bergen kommune 
har særlig pekt på behovet for kompetanseutvikling og forskning på barnevern, og 
fagmiljøene rundt UiB-Global og Institutt for global helse og samfunnsmedisin er attraktive 
partnere for HEMIL sine utviklingsrelaterte studier. Tverrsektorielt samarbeid innenfor 
helse/omsorg og forebygging er og meget aktuelt i forhold til HEMIL-senteret. HEMIL har hatt 
en grundig intern prosess som har konkludert med at instituttet ønsker å inngå som ett av 
fakultetets fagmiljø ved HCÅ.

Institutt for klinisk psykologi (IKP) har 36 (DBH 2016) årsverk i faste og midlertidige 
stillinger. Instituttet har all undervisning knyttet til profesjonsutdanningen i psykologi og drift 
av tre av internklinikkene ved fakultetet. IKP har siden 1996 hatt tilhold i C-12. En videre 
utvikling og utbygging av instituttet begrenses av dagens arealsituasjon. Allerede i dag er det 
en merkbar mangel på kontorkapasitet og press på arealene i C-12. Klinikkarealer, venterom 
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og pasientinngang er ikke optimale, og en videre opptrapping til 600 studieplasser på 
profesjonsstudiet i psykologi blir svært vanskelig å håndtere innenfor dagens arealrammer 
for klinikk, studentarbeidsplasser og undervisningsrom. Institutt for klinisk psykologi har frem 
til august 2016 vært positiv til å inngå i HCÅ, og har utformet en skisse for sitt arealbehov 
ved HCÅ, se vedlegg 3. Senere (28. september) har instituttrådet behandlet sak der det 
fremgår at instituttet er kritisk til flytting, se vedlegg 1.

Institutt for Samfunnspsykologi (ISP) har 53 (DBH 2016) årsverk i faste og midlertidige 
stillinger. Instituttet har undervisning knyttet til deler av profesjonsutdanningen i psykologi, 
årsstudiet i psykologi, samt BA og MA- programmene i psykologi. ISP har siden 1996 hatt 
tilhold i C-12 og erfarer allerede i dag at det er økt press på kontor og arealer. Instituttet har i 
dag flere faste vitenskapelige stillinger i prosess, og det er en opptrapping av midlertidige 
stillinger over fakultetets grunnbevilgning og via eksternfinansierte midler. Det er allerede 
krevende å skaffe kontor til flere nytilsatte og å håndtere forskningsgruppenes behov for 
arealer til midlertidig tilsatte i større forskningsprosjekter. Studentene på mastergrad 
psykologi utgjør en gruppe på opp mot 50 studenter, og denne gruppen har i dag ikke 
studentarbeidsplasser i C-12. ISP har vurdert spørsmålet om flytting til HCÅ og ser det som 
mest hensiktsmessig at instituttet fortsatt er lokalisert til C-12 med tanke på undervisning på 
årsstudiet, BA og MA-programmene i psykologi samt basalfagene på profesjonsstudiet. ISP 
er imidlertid åpen for at det kan være aktuelt å vurdere om enkelte av de klinikknære 
forsknings- og undervisningsområdene knyttet til samfunnspsykologi, skole og 
opplæringspsykologi av faglige grunner bør lokaliseres til HCÅ. 

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi (IBMP) har 45 (DBH 2016) årsverk i faste 
og midlertidige stillinger. Instituttet har undervisning knyttet til deler av profesjonsutdanningen 
i psykologi, BA og MA- programmene i psykologi, samt logopedi helsefag. Instituttet har 
tilhold i BB-bygget og møter i dag en svært krevende arealsituasjon som innebærer HMS-
relaterte utfordringer. Fakultetet ønsker å beholde 8. og 9. etg. i BB-bygget, men uten 
ytterligere utvidelser er arealsituasjonen i BB-bygget klart begrensende for videre 
oppbygging og utviklingen av fagmiljø og utdanninger knytte til IBMP. HCÅ representerer en 
historisk mulighet til å samlokalisere fakultetets utdanningsklinikker, noe som har vært 
forsøkt tidligere, men ikke vært mulig grunnet arealsituasjonen i C-12. De planlagte 
klinikkarealene ved HCÅ vil også åpne muligheter for å benytte ledig kapasitet i 
klinikkarealene til klinisk opplæring av logopeder innenfor rammene av den planlagte nye 5-
årige integrerte mastergraden i logopedi-helsefag. 

Institutt for pedagogikk (IPED) har 33 (DBH 2016) årsverk i faste og midlertidige stillinger. 
Instituttet rommer fagmiljø for universitetspedagogikk, årsstudium, BA og MA-grad i 
pedagogikk. PPU og integrert lektorutdanning, samt BA-spesialpedagogikk. Instituttet har i 
sine interne drøftinger forholdt seg til at de skal kunne flytte inn i C-12 når dette bygget er 
ferdig renovert og oppusset. Dette vil kunne gi en samlokalisering av fakultetets disiplinfag 
(psykologi og pedagogikk) med tilhørende studentfasiliteter og studieprogram på lavere og 
høyere grad. De to instituttene samarbeider i dag om bachelorprogrammet i 
spesialpedagogikk, og fakultetet planlegger i løpet av høsten å etablere en arbeidsgruppe 
som utreder mulighet for å etablere en mastergradspåbygging i spesialpedagogikk fra høsten 
2019. IPED har hatt en sterk vekst i studieplasser og ansatte. En videre utbygging av 
mastergrad i spesialpedagogikk vil innebære ytterligere vekst i ansatte. IPED vil ha inntil 80 
studenter på høyere nivå med tilhørende behov for studentarbeidsplasser i C-12. 

Center for the Science of Learning and Technology (SLATE)
SLATE er et nasjonalt kompetansemiljø innen læringsanalyse som er lagt til UiB og Det 
psykologiske fakultet. Senteret har en grunnfinansiering over inntil 10 år på om lag 10 MNOK 



side 7 av 9

  
pr år. SLATE vil ha en fast fagstab på 6-8 forskere og om lag 20 MA-studenter fra ulike 
fagområder ved UiB. SLATE har faglige relasjoner både til psykologi og pedagogikk, og 
ledelsen ved SLATE ønsker derfor primært at senteret kan være lokalisert i C-12 sammen 
med ISP og IPED etter at C-13 er solgt. 

Senter for Krisepsykologi (SfK)
Senter for Krisepsykologi (SfK) har i dag om lag 14 ansatte. SfK ønsker primært at senterets 
virksomhet blir overført til UiB og at senteret blir knyttet til Helsecampus Årstadvollen. SfK sin 
faglige profil og kompetanse benyttes i dag inn mot profesjonsutdanningen i psykologi og 
senteret har betydelig erfaring fra klinisk arbeid opp mot primærhelsetjenestene. Senterets 
forskning på sorg og kriser/traumepsykologi vil være relevant for flere av 
helsefagutdanningene på HCÅ. SfK vil kunne inngå som et felles kompetanseelement 
mellom psykologi, helsefag, barnevern og samfunnsmedisin. 

Fakultetets videre arbeid med HCÅ høsten 2016
Fakultetets utvidete ledergruppe, inkludert instituttlederne for ISP, IKP, HEMIL, IBMP og 
IPED har frem til slutten av august 2016 vært samstemte om fakultetets prioritering av 
arbeidet med HCÅ og de forutsetningene som ligger til grunn for Fakultetsstyresak 16/16, 
49/16 om hvilke miljøer det ville være mest naturlig å flytte inn i HCÅ fra 2020. 

Instituttledelsen ved IKP var invitert, men ble forhindret fra å delta på fakultetets 
strategiseminar på Holmen den 14/9. Instituttrådet ved IKP drøftet en uttalelse om HCÅ på 
møte den 28/9 der rådsmøtet presiserer at de fremdeles er positive til HCÅ og mener det er 
verdifullt at fakultetet er representert på HCÅ, men at de ikke ser det som hensiktsmessig at 
IKP blir en del av HCÅ.

Alternativ til flytting av IKP til Helsecampus
Som skrevet, har en gruppe av fast ansatte ved IKP har i etterkant av sitt siste rådsmøte 
utformet en skisse som beskriver et alternativ til flytting av IKP til Helsecampus. Denne 
skissen er i sin helhet vist i vedlegg 1. Den endelige skissen ble oversendt fakultetet 18.10, 
og det har derfor ikke vært tid til å gå nærmere inn i forutsetninger og presiseringer av 
skissen. 

Skissen tar utgangspunkt i et ønske om at ISP og IKP fremdeles er lokalisert i C-12 og peker 
på muligheter for at en forventet fremtidig økning i ansatte og studenter blir løst gjennom 
fortetting av kontorer og studentarbeidsplasser, samt ombygging av klinikk og fellesarealer. 

Skissen legger opp til at deler av fakultetsadministrasjonen bør lokaliseres til C-12 og at det 
kan bli behov for å plassere IPED (og SLATE), samt studentarbeidsplasser utenfor C-12. 

Fakultetsledelsens kommentarer
Fakultetsledelsen har lagt til grunn at samtlige institutter har uttalt seg positivt til UiB sin 
satsning på HCÅ og ser dette som en viktig og fremtidsrettet kunnskapsklynge. Universitetet 
i Bergen har i løpet av høsten 2016 videreført arbeidet med HCÅ. Det er etablert en 
brukergruppe for HCÅ (I) under ledelse av instituttleder Guri Rørtvedt (MOF/IGS) der alle 
samarbeidspartnere er representert. Fakultetet er her representert ved instituttleder ved IKP, 
Per Einar Binder, og det er oppnevnt en studentrepresentant fra HEMIL. Brukergruppen skal 
i løpet av november ha gjennomgått arealbehov og planer sammen med arkitektene med 
sikte på at Universitetsstyret tidlig i 2017 kan behandle sak om byggesøknad for HCÅ – 
første byggetrinn. 

Etter at Institutt for klinisk psykologi meldte inn at de ønsket å vurdere et alternativ til å bli en 
del av HCÅ, har fakultetsledelsen etablert en dialog med instituttet med sikte på å identifisere 
hvilke forhold som konkret har vakt usikkerhet eller behov for å revurdere deltakelsen i HCÅ. 
Instituttet har blitt oppfordret til å beskrive hva de anser å være sitt alternative forslag. 
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Etableringen av HCÅ vil i større eller mindre grad berøre studenter og ansatte ved alle 
instituttene, og det vil berøre fakultetets felles administrative tjenester. Fakultetet har også 
tidligere vært berørt av flytteprosesser, både flyttingen til C-12 og flyttingen til BB-Bygget. Det 
er naturlig at flytteprosesser som handler om arealer, bygg og utforming av arbeidsplasser 
skaper debatt og engasjement. HCÅ har imidlertid også mange og viktige faglige 
implikasjoner av stor betydning for forskning, utdanning og innovasjon. 

Byggekomiteen vil i tiden fremover arbeide med de arealbehov som er innmeldt fra 
fagmiljøene ved IKP, HEMIL og IBMP. I tillegg til dette vil de faglige, forskningsmessige og 
utdanningsrelaterte sidene av HCÅ bli gjenstand for videre konkretisering i form av felles 
FoU prosjekter inn mot utdanning, samarbeid om studentaktiv forskning og innovasjon og 
samarbeid om felles forskningssøknader. 

Arbeidet med å definere arealbehov og rammer for første byggetrinn av HCÅ bygger pr i dag 
på de forutsetningene som ligger til grunn for styresak 16/16 og UST sak 72/16. HCÅ er 
sikret finansiering, og de faglige argumentene for HCÅ er gjennomgående godt mottatt fra 
fakultetets grunnmiljø. Fakultetsstyret må i løpet av relativt kort tid avklare hvilke 
grunnenheter som skal få plass i HCÅ og hvilke som blir værende i hhv BB-Bygget og C12.  

Fakultetsledelsen ser derfor behov for å høre styrets oppfatning om følgende veivalg – der 
en også har tatt høyde for IKP sin skisse til alternativ til HCÅ.
 
a) Fakultetet kan velge å videreføre vedtaket i sak 16/16 fra mars 2016 og intensjonene i 

UST sak 72/16 uten ytterligere utredning av alternative løsninger. Dette vil innebære at 
fakultetet legger til grunn at Institutt for klinisk psykologi, HEMIL senteret og deler av 
sekretariatet flytter inn i HCÅ byggetrinn I. Videre at det etableres en felles 
undervisningsklinikk ved HCÅ som også inkluderer klinikk og ansatte fra IBMP sin 
nevropsykologiske klinikk. Institutt for Pedagogikk (inkludert SLATE) og Institutt for 
Samfunnspsykologi samlokaliseres i C-12.

b) Fakultetet kan velge å utrede IKP sin skisse i større detalj, inklusive fortetning, mulig 
flytting av UB og ombygging av SIB lokaler samt eventuelle leiearealer for Institutt for 
pedagogikk og studentarbeidsplasser og utsette et endelig vedtak om flytting til møtet i 
desember.

Forslag til vedtak:

Fremmes i møtet

Jarle Eid
dekan Ragna Valen

fakultetsdirektør
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Vedlegg
1 Vedlegg 1 - Alternativ til flytting av IKP til HCÅ
2 Vedlegg 2 - Høringssvar fra Universitetet i Bergen - oppfølging av forslag i 

Primærhelsetjenestemeldingen
3 Vedlegg 3 - Disponering av areal for arbeidsplasser for vitenskapelig ansatte


