
NYHETSBREV FRA ALREK HELSEKLYNGE – OKTOBER 2018 
Her kommer siste nytt fra helseklyngeprosjektet. 
Nyhetsbrevet skal gi deg informasjon om prosjektets fremdrift og status, relevante nyhetssaker og 
kommende arrangement. 
 
Alrek helseklynge er på Facebook 
Minner om at Alrek har Facebook-profil. Her kommer det til å bli publisert både aktuelle nyhetssaker, 
arrangement og nyttig informasjon både fra helseklyngeprosjektet og de ulike samarbeidspartnerne.  
Vi oppfordrer alle til å følge siden! 
 
Status fra byggeprosjektet 
Rivingen av Gamle odontologibygg er godt i gang og hovedbygget forventes revet innen uke 42. Da starter 
også arbeidet med omlegging av vannledningen. Dette innebærer graving, sprengning og spunting mot 
Årstadveien.  
For øvrig er møbleringsprosessen kommet godt i gang og det arbeides godt i de ulike brukergruppene. Her 
har det hittil vært størst fokus på arbeidsarealene.  
 
Bergen kommune satser videre på Smart omsorg 
Programmet som moderniserer helse- og omsorgstjenestene, videreføres fra 2019. Fokuset skal fortsatt 
være at kommunen også i fremtiden skal kunne gi gode tjenester som er enda bedre tilpasset den enkelte 
bruker, og at ansatte får en bedre arbeidshverdag der de får brukt mest mulig av tiden sin med brukerne. 
Les mer. 
 
Byrådet setter av penger til Alrek helseklynge 
Byrådet har 19. september lagt frem sitt forslag til budsjett for 2019 og handlings- og økonomiplan for 
2019-2022.  
Byrådet har fra 2020 lagt inn 5,1 millioner kroner årlig til kommunens deltakelse i Alrek helseklynge. 
Budsjettet vedtas av Bergen bystyre 19. desember i år. Les mer. 
 
Migrasjonskonferanse 15. og 16. november. 
Forskning på migrasjon og helse har økt i omfang de senere årene, men det er fremdeles lite samarbeid 
mellom ulike fagdisipliner i akademia, men også mellom helseinstitusjoner nasjonalt.  
Vår visjon er å gi politikerne og samfunnet relevant, anvendbar og oppdatert informasjon som kan brukes 
til å forbedre helsetilbudet til alle, inkludert innvandrere. 
Informasjon om program og påmelding. 
Frokostmøter høsten 2018 
Minner om høstens frokostmøter i regi av Faglig forum: 
Tirsdag 23. oktober - Innovasjon og e-helse i Alrek helseklynge – hva vil det innebære?  
Mandag 5. november - Hvordan vurdere klinisk kompetanse/ferdigheter hos studentene?   
Møtene holdes på Christie Café (under Universitetsaulaen) mellom kl. 8.00 – 9.30. 
 
Brukerpanel for helseklyngen  
Et utvalg av bruker- og pasientorganisasjoner deltar i det nystartede brukerpanelet for Alrek helseklynge.  
Panelet hadde sitt første møte 2. oktober og befestet der oppgavene og mandatet sitt. Panelet skal ivareta 
pasienter, brukere og pårørende sine interesser i helseklyngen og være et rådgivende organ for 
faggruppene, styrings- og arbeidsgruppen. 
Brukerpanelet ledes av Marianne Clementine Håheim fra Haukeland Universitetssykehus, og nestleder er 
Jan Oddvar Gjerde fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. 
 
For mer informasjon om helseklyngen, se Alrek helseklynge sine nettsider. 
Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt via e-post til: alrek@uib.no  
  
Med vennlig hilsen ALREK HELSEKLYNGE 
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