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SKISSE på tema til åpningsuken uke 42

Dette er en skisse til tema basert på gjennomgang av innspilte tema fra fagmiljøene. Skissen for tema må utvikles 
videre basert på innspill fra åpningsuke komiteen samt ytterligere innspill fra fagmiljø og arbeidsgruppen for 
ALREK.

Forslag til mål med temaene:
• Å skape et bredt, spennende og relevant program i Alrek åpningsuken
• At de som kommer på åpningsuken skal gå ut med økt kunnskap og kompetanse på hvordan Alrek

helseklynge påvirker fagmiljø og innbyggere.
• Benytte varierte og gode virkemidler i formidlingen for å treffe brede målgrupper.

Gjestene som deltar på arrangementet skal oppleve et godt og variert innhold satt sammen til en god helhet. 
Konkrete tiltak for å nå definerte målgrupper for åpningsuken vil følge som en del av kommunikasjonsplanen som 
jobbes med i Alrek kommunikasjonsforum og i samarbeid med den offisielle åpningen av Alrek bygget (13.10.20).



Tema: 
Omsorg, 
eldre, 
primærhel
setjeneste

OMSORG

ELDRE

PRIMÆRHELSETJENESTE

BK ETAT FOR SYKEHJEM

Dagsenter i nye roller

Polyform

Responssenter

Hukommelsestid

Hverdagsrehabilitering

Frisklig og mestring

LYS I SYKEHJEM

Partnere:

UiB (psyk), BK

SENTER FOR OMSORGSFORKNINGH HVL

SEFAS UIB (IGS)

Bettina Huebø og co

KOORDINERENDE ENHET

BK: Tillits og fegreform

ELDREPROSJEKTET

Partnere:

HVL, BK, NKLM (NORCE)



Tema: 
Koronatid

KORONATID

TEKNOLOGI OG

INNOVASJON I

PANDEMITID

Forskning, undervisning, nye 
samarbeid, nye digitale 

verktøy

LEGEVAKT OG FASTLEGER I

KORONAEPIDEMIEN

NKLM og AFE i NORCE

BERGEN I ENDDRING

STUDIEN OG

KORONAPANELET

Bergen kommune, UiB (psyk 
og med fak), FHI

FHI SOM SAMFUNNSAKTØR I 
PANDEMITID



Tema: 
Immigrasjon

IMMIGRASJON 
og HELSE

IKP

Self confidence og 
mindfullness for 

flyktninger

Psyk fak UiB (Ingrid 
Dundas)

Bergen kommune

MIGRASJON OG HELSE

UiB, IGS (Esperanza
Dias)

SENTER FOR 
INTERNASJONAL HELSE

UiB (Bente Moen)



Tema: 
Innovasjon INNOVASJON GAMMEL OG NY

REAIMED PROSJEKTET

Kunstig intelligens i 
legevakt

NKLM NORCE

UTDANNING

TVEPS

Filosofisk poliklinikk

MEDUT

Nye rom i Alrek bygget

KORONAINNOVASJON

Undervisning

Konsultasjoner i 
legevakt, 

fastlegekontor, 
studentklinikker

OMSORGSTEKNOLOGI 
(HVL)



Tema: Samarbeidsmidler

• Vi ønsker å invitere alle prosjektene som har fått samarbeidsmidler 
(2018, 2019, 2020) til å presentere på åpningsuken.

• Format er åpent ennå


