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Visjon
• «Campus Årstadvollen [nå Alrek helseklynge] skal

skape innovative helse- og omsorgsløsninger for 
hele mennesket, ved hjelp av fremragende
forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer
og tverrfaglig samhandling» 

• Et kraftsenter for primærhelsetjenesten og
helsefremmende arbeid



Alrek Helseklynge
Å utvikle samarbeidsformer/-arena/-kultur
for UiB, HVL, UniHelse og Bergen kommune som fører til: 
• Enda bedre, mer relevant forskning
• Enda bedre, mer relevant utdanning av helsefagstudenter
• Et miljø som fremmer innovativ tankegang, service- og

produktutvikling
• Enda bedre tjenester til kommunens innbyggere innenfor

helse og helsefremmende arbeid
• Fornøyde ansatte



• Universitetet i Bergen
– Medisinsk (IGS) og psykologisk 

(IKP, HEMIL, IBMP) fakultet
– Studenter, forskere og undervisere

(helse og omsorg, helsefremmende 
arbeid og globale perspektiver)

• HVL
– Senter for omsorgsforskning/

omsorgsteknologilab)
– Studenter, forskere og undervisere, 

innovasjonseksperter (helse og 
teknologi)

• NORCE
– Allmennmedisinsk forskningsenhet, 

Nasjonalt kompetansesenter for 
legevaktsmedisin

– Forskere, tett kontakt med praksis, 
allmennmedisinsk
forskningsnettverk

• Bergen kommune
– Politikere, helsearbeidere, frivillige, 

pasienter, pårørende, innbyggere
• Utvidet klynge: 

IKO, sykehus, FHI,VIS (BTO) m.fl.

Hva har de ulike partnerne med seg?
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Expected outcomes
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Muligheter undervisning
• Samarbeid om utdanning

– Tverrfaglig læring i primærhelsetjenesten 
– Student apotek
– Tverrfaglig læring i allmenlegekontor
– Tverrfaglig læring i omsorgsteknologilab

• Rom tilpasset til aktive læringsformer
• Muligheter for å bringe praksis/pasienter/brukere enda 

tettere på  
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Muligheter forskning
• Forskningssamarbeid innen f.eks.

– Global helse
– Aldersmedisin
– Folkehelse

• Brukermedvirkning
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Muligheter innovasjon og praksis
• Nye møteplasser hvor innbyggere og politikere kan 

møte forskere og studenter
• Tettere samarbeid med mellom praksis, forskning og 

utdanning
• Innovasjon

– Samarbeid mellom helse og ingenørfag
– Utvikling av helseteknologi
– Sosial innovasjon og “intrapreneurskap”
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Organisering og 
veien fremover
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Grupper
• Lærings- og mestringsaktivitet
• Innovasjon og e-helse
• Registergruppen
• Faglig forum
• Brukergruppen

– Adm forum
– Undervisningsforum

• Brukerpanel/studentpanel
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Studentaktivitet
• Studentkonferanse og temamøter
• Midler
• Studentpanel: Representanter 

fra medisin, psykologi, farmasi,
helsefremmende arbeid 
– vil prøve å få inn fra HVL  mm

UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 14



Brukerpanel
• Brukerutvalgene (HDS og HUS)
• FFO
• SAFO Sørvest
• Erfaringspanelet, psykiatri og rus 
• Eldrerådet
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Praktiske utfordringer
Rapport fra ADMFORUM ble overlevert Sentral 
brukergruppe 18. april 2018

• Organisering av fellesfunksjoner – overordnet perspektiv
• Mottak/resepsjonsområde  
• Varemottak 
• Kantine 
• Tilgangssoner/nivåer 
• IT-løsninger, faste installasjoner 
• Møterom



• Helseklynge vs 
næringsklynge

• Arbeidsplasser
• “Urgency”
• Kultur

Utfordringer
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Hva tenker dere? 
• Hva begrenser samarbeid i dag?
• Hvordan fremme en kultur som 

belønner samarbeid?
• Hvordan kan stipendiatene bidra 

og få utbytte av Alrek?  
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Ting vi har gjort: Fremover:
• Faggrupper
• Frokostmøter
• Studentkonferanser
• Samarbeidsmidler
• Solstrandsamlinger
• Infomøter

• Podcasts? 
• Samarbeid med KMD?
• Klyngefasilitator?
• Stipendiatsamlinger?
• Felles julefest?
• Klyngekor?   

Noen mulige løsninger
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Frokostmøter
• Læring og mestring
• Folkehelse
• Nettbasert behandling
• Helseteknologi
• Hva skal til for å skape et fremragende

læringsmiljø? 
• Innovasjon og e-helse
• Hvordan måle kliniske ferdigheter?
• Hvordan vurdere skikkethet? 
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Hold deg oppdatert!
• Meld deg på nyhetsbrev: Alrek@uib.no

• Følg med på hjemmesider: 
https://www.uib.no/alrekhelseklynge

• Film om det nye bygget: 
https://www.uib.no/alrekhelseklynge/113154/slik-blir-
helseklyngens-nybygg-i-årstadveien-17

UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 22

mailto:Alrek@uib.no
https://www.uib.no/alrekhelseklynge
https://www.uib.no/alrekhelseklynge/113154/slik-blir-helseklyngens-nybygg-i-%C3%A5rstadveien-17


reidun.kjome@uib.no
@RLSKjome

UNIVERSITY OF BERGEN

Alrek helseklynge – august 2020
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