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Oppnevning og mandat - Faggruppen for registre Alrek helseklynge 
 
Arbeidsgruppen for Alrek helseklynge vedtok høsten 2017 oppnevning av og mandat for nye 
faggrupper (sak 42-17 og 46-17), og en av disse gruppene er Faggruppen for registre. 
Faggruppen organiseres under Arbeidsgruppen, og skal jobbe med et bredere og mer 
langsiktig perspektiv i klyngeprosjektet. Samarbeidspartnere i klyngen ble orientert om 
mandat og ønsket representasjon i brev av 16.08.18. 
 
Oppnevning 
Følgende representanter oppnevnes i Faggruppen for registre:   
 
Tone Bjørge, Det medisinske fakultet UiB (leder i første periode)  
Marjolein Iversen, Høgskulen på Vestlandet  
Petur Benedikt Juliusson, Folkehelseinstituttet 
Sabine Ruths, NORCE 
Marta Ebbing, Haukeland Universitetssjukehus  
Morten Birkeland, Det psykologiske fakultet UiB  
Bergen kommune (endelig avklaring på fast representant etter første møte) 

 
Oppnevningsperioden er 01.11.2018 – 31.12.2022. 

 
Mandat 
Faggruppen for registre har følgende mandat: 
 
Gruppen skal drøfte mulighetene for utvikling og samarbeid på feltet registre og andre 
helsedatakilder i et folkehelse- og helsetjenesteperspektiv. Kunnskapsbehovet i 
helsetjenesten og for innbyggerne skal danne grunnlag for arbeidet.  
 
Gruppen bes om å identifisere samarbeidsflater mellom institusjonene for å få best mulig 
forskning ut av registerdata i samhandling mellom helsetjenestene, kommunene og 
forskningsinstitusjonene.  
 
Samarbeidet skal gi merverdi for befolkningen, de kommunale tjenestene, for 
utdanningsinstitusjonene og studentene. 
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Videre punkter:  
- Gruppen bes om å vurdere hvordan samarbeidspartnerne kan få mest mulig nytte av 
eksisterende registre og nye forskningsinfrastrukturer med tilgang til helsedata ved å gjøre 
bruk av den samlete kompetansen i gruppen  
- Gruppen bes identifisere øvrige miljø utover helsetjenester og helseregistre som kan 
supplere gruppen med relevant kompetanse 
- Gruppen bes om å vurdere hvordan studenter kan få økt kunnskap og innsikt i data som 
genereres fra registre, helseundersøkelser og nettverk  
- Gruppen bes om å foreslå innretning på samarbeid og samhandling  
- Gruppen bes spesielt om å beskrive merverdi for aktørene i et forskningsperspektiv, 
folkehelseperspektiv, brukerperspektiv og tjenesteperspektiv.  
 
Arbeidet er et ledd i samhandlingen rundt Alrek helseklynge og gruppen vil jevnlig bes om å 
rapportere til Arbeidsgruppen for helseklyngen. Det ønskes at det ved avslutningen av hvert 
år gis en kort skriftlig fremstilling av faggruppens fremdrift.  
 
Gruppen skal i første periode ledes av representant for UiB–MED (høst 2018 – høst 2020), 
og har ytterligere representasjon fra Folkehelseinstituttet (ledelse i andre periode), UiB-
PSYK, NORCE, Høgskulen på Vestlandet, Bergen kommune og Haukeland 
Universitetssjukehus. Gruppens representanter kan suppleres ved behov, og f.eks. er 
Hordaland fylkeskommune en aktuell samarbeidende aktør.  
 
Mandat og sammensetning er også tilgjengelig på nett: 
https://www.uib.no/alrekhelseklynge/118176/faggruppe-registre 
 
Et brukerpanel for helseklyngen har nylig startet opp, og vi ber faggruppen holde dialog med 
panelet etter behov. Faggruppen vil få nærmere informasjon om både brukerpanelet og et 
studentpanel som snarlig starter opp. 
 
Vi ønsker lykke til med arbeidet i gruppen! 
 
 
Vennlig hilsen  
  
Nina Langeland  
Leder Arbeidsgruppen  
Alrek helseklynge 
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