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Helsecampus Årstadvollen (HCÅ) - Konseptvalg og høring  

 
 
 
Fakultetsstyret har regelmessig blitt orientert om arbeidet med UiB sine kunnskapsklynger og 
mer utfyllende om de faglige og universitetspolitiske rammene for HCÅ i fakultetsstyresakene 
24/14, 52/14, 80/15, 3/16, 16/16, 49/16, 65/16 og 91/16. For bakgrunn og historikk henvises 
til disse sakene. Fakultetsstyret behandlet spørsmål om fakultetets deltakelse i helsecampus 
Årstadvollen på møte 7/12 (sak 96/16) og vedtok blant annet:  
 
 Fakultetsstyret går inn for at HEMIL, IKP og Nevropsykologisk klinikk ved IBMP blir lokalisert til Helsecampus 

sitt nybygg i Årstadveien 17 forutsatt at den videre brukerprosessen ivaretar de rammefaktorer og behov som 
er innmeldt fra studenter og ansatte ved HEMIL, IKP og IBMP og som er omtalt i denne saken. 

 Når prosjektskisse for HCÅ foreligger på nyåret sendes denne på høring til institutter, sekretariat og 
studentutvalget (PSF)  

 
Det har etter siste styremøte vært avholdt høringsmøter med presentasjoner av 
prosjektskisser med samtlige institutter, sekretariat og studenter/tillitsvalgte. Utsendt 
høringsbrev med U-styrevedtak 23.02.17 for HCÅ, Sentral brukergruppes notat med HCÅ 
prosjektskisse og fakultetets bakgrunnsnotat  er vedlagt (vedlegg 1-4). 
 
UST sak 42/14 og 72/16 gav rammer for oppstart av planarbeidet med HCÅ. Det ble etablert 
en styringsgruppe ledet av rektor og en arbeidsgruppe ledet av viserektor. En sentral 
brukergruppe for utbyggingen av Årstadveien 17 ble ledet av instituttleder IGS. Instituttleder 
IKP ble sammen med en studentrepresentant foreslått av studentutvalget oppnevnt som 
fakultetets representanter i den sentrale brukergruppen. Instituttleder trakk seg før siste møte 
i den sentrale brukergruppen, og klinikkleder IBMP ble oppnevnt som ny representant fra 
fakultetet. Iht styresak 96/16 ble det fra januar 2017 etablert en lokal brukergruppe ved 
fakultetet. Fakultetets ledelse har i tillegg hatt en rekke orienteringsmøter med ansatte og 
studenter i perioden januar/februar. Den sentrale brukergruppen for HCÅ sluttførte sitt arbeid 
med konseptvalg (prosjektskisse) 20.januar og anbefalte enstemmig at konsept B ble lagt til 
grunn for den videre detaljplanlegging og prosjektering av HCÅ, jfr. vedlegg 3.  
 
Universitetsstyret gav klarsignal for byggetrinn 1 av HCÅ på møte 23.februar 2017 basert på 
konsept B, jfr. UST sak 29/17 (vedlegg 2). Første byggetrinn er beregnet å ha et areal på om 
lag 11 000 kvm og en kostnadsramme på 462 MNOK. En sentral målsetting med første 
byggetrinn er å følge opp Regjeringens handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-
strategien der en vil sikre kandidater helhetlig teoretisk og praktisk kunnskap, og legge til 
grunn at klinisk arbeid, forebygging, helsefremmende arbeid i primærhelsetjenesten og 
kommunene skal ha særlig fokus. Universitetet vil samarbeide med blant annet med Bergen 
kommune, Høgskulen på Vestlandet og Uni Research for å realisere planene for HCÅ i 
årene fremover. Universitetsstyret og KD har gitt UiB fullmakt for å selge Christiesgate 13 
med opsjon på leie i inntil fem år for å delfinansiere utbygging av HCÅ. Det er svært gledelig 
at UST saken også har fulgt opp fakultetsstyrets vedtak i sak 96/16 og legger til grunn at 
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deler av salgsinntektene fra C-13 skal benyttes til en nødvendig ombygging og oppgradering 
av arealene i 2. – 5. etg i C-12.  
 
 
Høringsrunde om konseptvalg og brukerbehov 
I tråd med styresak 96/16 har det etter presentasjon av rapporten fra sentral brukergruppe 
blitt gjennomført en skriftlig høringsprosess og en informasjons- og drøfting med samtlige 
institutter, fakultetsadministrasjon og studenttillitsvalgte. De ulike høringsuttalelsene er 
vedlagt (vedlegg 5-11). Oppsummert viser hovedlinjene i høringsuttalelsene følgende: 
 
Institutt for Samfunnspsykologi (ISP):  
ISP har behandlet høring på rådsmøte 28.02.17 og er positive til planene om fakultetets 
planlagte deltakelse til HCÅ. ISP er ikke planlagt flyttet, men ser at frigjorte arealer i C-12 vil 
være viktig for å løse et stadig mer påtrengende behov for flere kontorplasser og gir mulighet 
for å etablere studentarbeidsplasser i tilknytning til fagmiljøene for mastergradsprogrammet i 
psykologi. ISP legger til grunn at profesjonstudentene i psykologi fortsatt vil være i C-12 de 
første årene av studiet, og at det er behov for å etablere flere og bedre student-
arbeidsplasser også for denne gruppen. ISP har ingen særlige behov knyttet til HCÅ, men 
ønsker å være tungt involvert i planlegging av en fremtidig ombygging av C-12 når det blir 
aktuelt. ISP ønsker å beholde flest mulig av fakultetets fellesfunksjoner i sentrum med en 
større desentralisering av studieadministrative funksjoner både til HCÅ og til C-12. ISP ser 
ikke behov for å invitere til en prosess der ansatte kan flytte arbeidsplass eller institutt 
tilhørighet, men vil heller legge til rette for samarbeid mellom fagmiljøer på samme måte som 
i dag.  
 
 
Institutt for Pedagogikk (IPED):   
IPED har tidligere behandlet sak om HCÅ på rådsmøte 28.11.16 der instituttet stiller seg 
positive til fakultetets planer for HCÅ. IPED har sendt utfyllende kommentarer til høringen 
03.03.17. IPED legger vekt på at instituttet ønsker å bli samlokalisert på samme etasjeplan i 
C-12 slik at fagmiljø som i dag samhandler tett innenfor instituttet også skal ha gode 
muligheter for dette fremover. IPED er positive til at HCÅ bygges ut og ønsker å bli inkludert i 
den videre prosessen med å planlegge arealer i C-12. IPED peker på behovet for fortsatt god 
tilgang til studieadministrative støttefunksjoner. IPED er positive til en samlokalisering med 
ISP. De ser for seg en flytting til C-12 må ta høyde for en forventet fremtidig vekst i ansatte 
og studenter som følge av planlagt utbygging av instituttets studieprogram.     
 
 
HEMIL:  
HEMIL peker i sin uttalelse på byggetekniske utfordringer med inneklima i C-13. Selv om en 
flytting til HCÅ vil innebære lengre vei til fagmiljø i sentrum, vil det være en faglig fordel for 
fagmiljøene rundt det internasjonale masterprogrammet i Global Development in Theory and 
Practice, GLODE, å ha nærhet til Senter for internasjonal helse og ledelsen av UiB sin 
satsning på globale samfunnsutfordringer. HEMIL peker også på at mastergradsprogrammet 
i barnevern og helsefremmende arbeid er brukernære og anvendte forskningsfelt der 
samarbeid med Bergen kommune er svært aktuelt. HEMIL peker på at innmeldte behov for 
grupperom og kontorløsninger som også må ivareta stipendiater, administrativt ansatte og 
mastergradsstudenter må bli løst på en god måte. HEMIL ønsker en plassering nær de 
øvrige psykologimiljøene slik at en kan ha faglig tilhørighet og arbeidsdeling omkring 
administrative støttefunksjoner. HEMIL peker på at HCÅ må gi gode garderobeløsninger for 
sykkelbruk. HEMIL opptatt av at instituttet ikke splittes opp og ønsker ikke at ansatte skal ha 
permanente arbeidsplasser utenfor instituttet, men er åpne for midlertidige løsninger.  
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Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi (IBMP):  
IBMP har drøftet HCÅ på ulike interne møter og har avgitt uttalelse 03.03.17. IBMP peker på 
at en samlokalisering av fakultetets klinikker lenge har vært ønsket, men ikke vært mulig før 
nå. Samlokalisering vil gi et sterkere klinisk fagmiljø og kan bidra til nye faglige prosjekter og 
forsterke eksisterende samarbeid mellom IKP og IBMP. Instituttet peker på at nybygg 
innebærer en rekke fordeler mht fornyelse av inventar, teknologi og mulighet til ny og bedre 
infrastruktur. HCÅ vil gi klinikken ved IBMP økt kapasitet og tilfredsstillende arealer. En 
utflytting av Klinikk for nevropsykologi, KNP, vil frigjøre areal i BB-bygget. Instituttet har i dag 
en svært presset arealsituasjon. IBMP peker på at det vil være en geografisk avstand mellom 
BB-bygget og HCÅ som kan oppleves som et hinder, men at denne avstanden likevel er 
vesentlig mindre enn dagens avstand mellom BB-bygget og sentrum. IBMP peker på at det 
er ønskelig at logopedi helsefag skal kunne være en del av HCÅ, enten gjennom påbygg til 
byggetrinn I eller i et senere byggetrinn. Logopediutdanningen holder høy kvalitet, og 
fagmiljøet har lagt planer for en femårig integrert utdanning som også kan gi logopeder 
utdannet ved UiB autorisasjon som helsepersonell. IBMP peker på viktigheten av å etablere 
gode administrative støttefunksjoner for klinikken på HCÅ. IBMP ser det ikke som 
hensiktsmessig å åpne for at ansatte skal kunne velge om de vil sitte i C-12 eller ved HCÅ, 
men peker på at det kan være nødvendig å gjøre visse vurderinger ut fra personhensyn.  
 
 
Institutt for Klinisk Psykologi (IKP):  
Selv om IKP generelt ser ut til å slutte seg til verdien av at UiB etablerer en kunnskapsklynge 
ved HCÅ, viser uttalelsene at det internt ved IKP er ulike oppfatninger av om instituttet selv 
bør delta i HCÅ. Uttalelsen som er fremmet fra IKP uttrykker bekymring over at de to 
psykologiinstituttene i Christiesgate 12 vil bli splittet dersom IKP flytter til HCÅ, og utrykker 
eksplisitt at de ikke ønsker at IKP skal flytte til HCÅ. Videre blir det påpekt at Institutt for 
global helse og samfunnsmedisin, IGS, er et mye større fagmiljø enn IKP, og en er bekymret 
over å bli del av tverrfaglig miljø og et statushierarki der psykologifaget vil bli kunne komme i 
skyggen av medisin. Uttalelsen fra IKP legger til grunn at IKP er blitt tildelt et utilstrekkelig 
areal på HCÅ, men det er ikke utdypet hvilke av instituttets innmeldte behov som eventuelt 
ikke er blitt ivaretatt. Instituttets uttalelse peker på en bekymring for at arealsituasjon kan føre 
til at studieplanen må endres. Instituttets uttalelse peker også på at det kan være 
problematisk at to studentteam skal dele et teamkontor, og at instituttet også vil ha 
arbeidsplasser som ligger utenfor klinikkdelen av HCÅ. Instituttet peker i sin uttalelse på at 
de mener prosessen knyttet til HCÅ ikke har vært god, og at det ikke har vært tilstrekkelig 
mulighet underveis til å diskutere om IKP skulle delta i HCÅ. IKP har lagt ved uttalelser fra de 
tre klinikklederne som er kritiske og fra fem fast vitenskapelig ansatte som er positive til 
flytting til HCÅ, samt uttalelse fra en av fagforeningene, se vedlegg fra IKP.    
 
 
Psykologisk studentforening 
PSF har sendt fakultetets høring ut til de relevante fagutvalgene ved fakultetet. Leder for 
PSF har kun fått skriftlig tilbakemelding fra fagutvalget for profesjonstudentene. 
Representant fra fagutvalget på HEMIL har i tidligere møter gitt tilbakemelding at de støtter 
valget av konsept B for HCÅ, og andre fagutvalg har ikke merknader. Uttalelsen fra 
fagutvalget for profesjon følger vedlagt, og profesjonstudentene peker på at det fremdeles er 
tidlig i prosessen, og at det ikke er klart hvordan utforming av undervisningsarealer og 
lesesalsplasser vil bli ved HCÅ. Fagutvalget for profesjonstudentene kommenterer ikke 
spesifikt på de valgte løsningene for klinikk og teamkontorer, men uttrykker ønske om at det 
må utarbeides planer for hvordan undervisning, klientarbeid, veiledning og studier konkret 
kan legges opp.   
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Fakultetssekretariatet: 
Fakultetssekretariatet har uttrykt at en samlokalisering med andre fag og profesjoner på HCÅ 
vil kunne ha en betydelig positiv effekt på samarbeid på tvers både når det gjelder 
studieprogram og forskning. En støtter flytting av de planlagte aktuelle administrative 
miljøene beskrevet i styresaken og ønsker at en i løpet av planperioden ser på hvordan en 
best kan organisere administrative funksjoner både for institutter, klinikker og 
fellesfunksjoner. En må spesielt vurdere funksjoner som skal dekke alle fagmiljøer og for 
studieprogram som går på tvers av flere institutter. Fellesfunksjoner som dekkes av et lite 
antall personer (personal/økonomi mm) kan i prinsippet plasseres enten i sentrum eller på 
HCÅ, men disse bør være et samlet kompetansemiljø og i nærheten av fakultetsledelse. Det 
pekes på behov for kontorløsninger for IKT-støtte, lagringsplass mm og ivaretagelse av 
andre generiske funksjoner som PC-vakter, informasjonstjenester, disputaser mm for 
miljøene på HCÅ. En ser det som ønskelig at en raskt starter planlegging for en 
hensiktsmessig ombygging i Christies gt. 12, og der miljøene som skal inn her er aktivt med i 
prosessen.  
 
 
Oppsummering av høringsprosessen 
Samtlige institutter, studentutvalg og fakultetssekretariat har gitt høringsuttalelser. Høringen 
viser at samtlige av instituttene og fakultetssekretariatet er positive til UiB sin visjon og planer 
for HCÅ. Fire av instituttene støtter entydig forslaget om at HEMIL, IKP og klinikkdelen av 
IBMP samlokaliseres ved HCÅ. IKP støtter UiB sin satsning på HCÅ, men flertallet av de 
ansatte ønsker ikke at instituttet skal flyttes. Uttalelsen viser imidlertid at IKP er delt i synet 
på om instituttet skal være del av HCÅ, og at det er flere fast vitenskapelig ansatte som 
ønsker at instituttet skal flytte til HCÅ.  
 
PSF har kun fått inn uttalelse fra fagutvalget for profesjonstudentene i psykologi, de uttrykker 
skepsis og etterspør mer informasjon om hvordan studentarealer ved HCÅ vil bli utformet og 
hvordan utdanningsplaner og semesterplaner vil bli operasjonalisert. De øvrige fagutvalgene 
har etter det PSF opplyser ikke hatt vesentlige innsigelser mot de planene som er skissert i 
høringen.  
 
IPED og ISP er som kjent ikke planlagt flyttet til HCÅ. ISP stiller seg positiv til de planene 
som er skissert og peker på at en flytting av IKP og klinikkarealer vil kunne frigjøre plass i C-
12. IPED stiller seg positiv til å flytte inn i C-12 og ønsker i likhet med ISP å være delaktig i 
planer for rehabilitering og oppussing av bygget. Både ISP og IPED peker på behov for flere 
studentarbeidsplasser for masterstudenter og forventer vekst i ansatte og studieplasser.  
Fakultetssekretariatet støtter fakultetsstyrets tidligere vedtak om flytting til HCÅ og er opptatt 
av at en i planperioden frem til flytting vurderer fremtidig hensiktsmessig organisering av 
administrative funksjoner for institutter, klinikker og fellesfunksjoner.   

 
Fakultetsledelsens vurdering 
Utbyggingen av HCÅ går nå inn i en ny fase etter at Universitetsstyret i sak 29/17 har gitt 
klarsignal til første byggetrinn for HCÅ og vedtatt salg av C-13 for å delfinansiere HCÅ. 
Universitetsstyret legger også til grunn at deler av salgsinntektene fra C-13 skal benyttes til å 
rehabilitere C-12. UiB har lagt ned betydelige ressurser for å kvalitetssikre og vurdere ulike 
byggetekniske løsninger. Fakultetet har vært representert på alle møter i den sentrale 
brukergruppen, og i sluttrapporten pr 20.januar har gruppen entydig anbefalt at man går 
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videre med konsept B som byggeteknisk løsning. En av grunnene til at man i 
november/desember gikk til det skritt å utforme en helt ny bygg form var blant annet for å 
imøtekomme de innmeldte behovene fra klinikkmiljøene ved PSYFAK. I tillegg vil konsept B 
kunne gi mulighet for å søke om ytterligere påbygg. Dette vil være av stor interesse for 
fakultetet blant annet med tanke på innmeldte behov fra logopedi miljøet ved IBMP og 
mulighetene til sener å kunne inkludere Senter for Krisepsykologi i fagmiljøet ved HCÅ.   
 
Resultatet av brukerprosessen viser at konsept B vil gi både HEMIL, IKP og IBMP flere 
arbeidsplasser enn det miljøene har i dag. Det er med andre ord lagt inn en margin for en 
viss vekst i antall ansatte og til administrative funksjoner. Kapasiteten i klinikkene er økt ved 
at fagmiljøene har meldt inn og har fått aksept for flere behandlingsrom enn i dag. Det er lagt 
inn et antall store kontor med veilederkapasitet i klinikk iht innmeldte behov. Brukergruppen 
og prosjektet har brukt mye tid på å diskutere løsninger for studentopplæringen i klinikk, og 
en har falt ned på en løsning der ordningen med teamkontorer videreføres, men i en modell 
der to team deler på et større teamkontor, og i perioder der de ikke har teamkontor 
forutsettes å ha oppgaver knyttet til klinikk/terapi og observasjonsrom, timeplanlagt 
undervisning eller tilgang til åpne leseplasser i fellesarealene utenfor klinikk.  
 
Utbyggingen av HCÅ vil innebære en investering på 460 MNOK, og det er all grunn til å 
regne med at universitetet og de øvrige aktørene vil legge til rette for at satsningen på HCÅ 
skal bli vellykket. I tiden frem til august 2017 vil fagmiljø og studenter bli invitert til å bidra inn 
mot detaljplanlegging og prosjektering av arealene på HCÅ. I løpet av de tre årene som 
gjenstår til HCÅ skal være i drift i 2020 bør det være fullt mulig å finne gode løsninger på 
undervisningslogistikk. HCÅ vil også være en sentral del av UiB sin satsning på digitalisering, 
nye undervisningsformer, inkludert IKT basert simulering og trening som vi i dag ikke har 
mulighet til å gjennomføre.  
 
Det videre arbeidet med å realisere HCÅ vil nå gå over i en prosjekteringsfase frem til 
sommeren før prosjektet legges ut på anbud. Det er derfor viktig at fagmiljøene ved IKP, 
HEMIL og KNP aktivt bidrar til at fakultetets representanter i den sentrale brukergruppen har 
best mulig oversikt over ønsker og de behov som er innmeldt. Innenfor rammene av «faglig 
forum» vil HCÅ samarbeidet også stimulere til nye prosjekter innen utdanning, innovasjon og 
forskning. Det er svært gledelig at Universitetsstyret i sak 27/17 om salg av C-13 legger til 
grunn at en del av salgssummen skal kunne benyttes til nødvendig ombygging og 
oppgradering av 2. – 5. etasje i C-12, samt flere studentarbeidsplasser til 
studieprogrammene ved ISP og IPED.  
 
 

Forslag til vedtak: 
 

 Fakultetsstyret går inn for at HEMIL, IKP og Klinikk for nevropsykologi (KNP) ved IBMP 
blir lokalisert til Helsecampus sitt nybygg i Årstadveien 17 når bygget er klart til innflytting. 
 

 Fakultetsstyret går inn for at IPED (inkludert SLATE) og fakultetssekretariatet blir 
samlokalisert med ISP i C-12 når bygget er ferdig rehabilitert. 
 

 Fakultetsstyret ber om at IKP, HEMIL og KNP oppnevner ansatte som kan opptre på 
instituttets vegne i lokal brukergruppe for HCÅ og gir fakultetsledelsen fullmakt til å 
fremme forslag om representanter til den sentrale brukergruppen for HCÅ. 
 



 side 6 av 6 

 
 
 
  

 Fakultetsstyret ber om at det etableres dialog med Universitetsledelsen med sikte på å 
etablere en prosess for rehabilitering av C-12 med deltakelse fra IPED, ISP og 
fakultetssekretariatet.  

 
 
 

 
   

 
Jarle Eid  
dekan Ragna Valen 
 fakultetsdirektør 
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