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Helsecampus Årstadvollen

har blitt

Alrek Helseklynge

23.05.2018

Nina Langeland, Universitetet i Bergen

uib.no

1. Media City Bergen

2. Alrek Helseklynge 

3. Marin forskningsklynge

4. Klimaforskningsklynge

5. Energi- og teknologiklynge

6. Middelalderklynge

Å etablere tverrfaglige kunnskapsklynger er 

ett av de viktigste virkemidlene for å oppnå UiBs 

mål om å utvikle fremragende miljøer for 

forskning, utdanning, innovasjon og formidling. 

Klyngene baseres på tverrfaglig internt og 

eksternt samarbeid for å arbeide med 

komplekse tema på områder hvor UiB allerede 

har høy internasjonal faglig kvalitet og der det 

er muligheter for omfattende samarbeid med 

eksterne partnere

Robert Bjerknes, UiB
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HVA SKAL VI SVARE PÅ?

uib.no

Alrek helseklynge 

• Interessekartlegging og visjonsarbeid 2014-2015

– Institusjoner, fagfelt og satsingsområder

• UiB: Samling av relevante miljø fra Det medisinske 
fakultet, Det psykologiske fakultet og andre deler av UiB

• Samarbeidspartnere

– Bergen kommune og flere kommuner, Høgskulen på 
Vestlandet, Uni Research/Norce

– Folkehelseinstituttet, Helse Bergen, Haraldsplass 
Diakonale sykehus

• Andre interessenter

– Bergen Teknologioverføring, Hordaland 
fylkeskommune, NHH, Andre offentlige instanser, 
Legemiddelindustri, Annet næringsliv 

Robert Bjerknes, UiB
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Visjon for helseklyngen

27.05.2018

Eiendomsavdelingen

• Endre helseforskningens 

innretning, for derved å 

skape nye, effektive 

løsninger på lokale og 

globale utfordringer 

gjennom helhetlig, 

tverrdisiplinær forskning 

og aktiv bruk av teknologi

• Sikre kandidater 

helhetlig  teoretisk og 

praktisk kunnskap, 

rettet mot lokale og 

globale 

helseutfordringer

• Bidra aktivt i det 

offentlige ordskiftet om 

Helse, og sikre at 

beslutninger om Helse 

har et godt 

kunnskapsgrunnlag. 

• Frembringe relevante og 

effektive teknologiske og 

organisatoriske 

løsninger, som 

etterspørres av 

leverandører av helse-

og omsorgstjenesten 

lokalt og globalt

Forskning Utdanning Formidling Innovasjon

HCÅ skaper innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp 

av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig 

samhandling

uib.no

Hva er Alrek Helseklynge?

• en faglig tenketank og en felles arena for utdanning av fremtidens 
helsepersonell - med innbyggere og pasienter i midten

• særlig fokus på utdannings- og forskningsbehovene i 
primærhelsetjenesten med Bergen kommune som sentral 
samarbeidspartner

• folkehelse som sentralt tema

• en forskningspark og inkubator for fremtidens helseløsninger

• nærhet til UiBs sykehusbaserte miljø v/Haukeland og Haraldsplass, med 
samarbeid mellom brukere, fag og kunnskapsmiljøer  



5/27/2018

4

uib.no

Samarbeid på tvers

uib.no

https://krisepsyk.no/
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Årstadveien 17

Rive gammelt odontologibygg og bygge nytt –
trinn 1 

• Institutt for Global helse og samfunnsmedisin

• Psykologisk fakultet

– Studentklinikker, Hemil-senteret

• Uni Helse/Norce: legevaktmedisin, AFE

• Høgskolen på Vestlandet

– Velferdsteknologi-laboratoriet

• Bergen kommune

– Legekontor

– FOU

uib.no

Årstadveien 19 – Institutt for klinisk odontologi og Hordaland Fylke
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Årstadveien 21

Rehabilitere Overlege Danielsens hus 

• Senter for Internasjonal helse

– SFF: Cismac

• Kjernefasilitet for befolkningsstudier

• Fylkestannlegen, barnetannhelse

• Kvalifiseringsklinikk for tannleger utenfor EU/EØS

• Oppgradering av fasader, ventilasjon og 

varmeanlegg i dette bygget. 

uib.no12

Velferdsteknologi/omsorgsteknologi

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU24LD4YjNAhXH8ywKHRxMAnIQjRwIBw&url=http://rom.app.uib.no/rominfo/index.php?building%3D%C521:&bvm=bv.123325700,d.bGg&psig=AFQjCNG0XmihrG7F_2h_2vWU9-HflGb_Sw&ust=1464936915606956
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UiB
• 4000 studenter innen HELSE

• Det medisinske fakultet

– Profesjonsutdanning i medisin, odontologi, farmasi, tannpleie, ernæring

– Masterutdanninger i sykepleie- og flere andre helsefag

– Senter for Internasjonal helse og SFF (cismac)

– Internasjonalt fremragende forskningsmiljøer bl.a. innen registerforskning

• Det psykologiske fakultet

– Profesjonsutdanningen i psykologi

– Master i barnevern

– Master i logopedi – lavterskel utdanningsklinikker

– Master i global utvikling

– HEMIL-senteret

• Andre fagmiljøer ved universitetet

– Helseøkonomi

– Helsejuss

uib.no

..og hva med studentene?

-Tettere på forskningsmiljøene

-Tettere på praksis i kommunen
• Legekontor

• Primærhelseteam

• Studentdrevet apotek

• Psykologi studentklinikk

• UiBs tannklinikker

• Fylkeskommunens tannklinikker

-Tettere på hverandre

-Motorer i innovasjon og 

entreprenørskap på tvers av faggrenser
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Organisasjonskart Alrek helseklynge
Oppdatert april 2018

Styringsgruppen 
Alrek helseklynge

Faglig forum

UiB-MED, UiB-PSYK, BK, 
HVL, UNI, IKO

Faggruppe læring og 
mestring

HUS, HDS, UiB-MED, UiB-
PSYK, BK, HVL

Faggruppe 
innovasjon og e-

helse 
HVL, UIB-MED, UIB-PSYK, UIB-

KMD, BTO, BK, UNI, NHH

Faggruppe registre

FHI, UIB-MED, UIB_PSYK, 
HUS, HVL, UNI. BK

Arbeidsgruppen 
Alrek helseklynge

Samarbeidsmidler Alrek Helseklynge

• 400.000 til partnere som skal flytte til Årstadveien 17 utlyst i januar
• Minst tre partnere, inkludert kommune

• Avsatt midler til studentprosjekter

• Frokostmøter januar/februar 2018
• Allmennmedisinsk forskningsnettverk

• Teknologi i helse og omsorg

• IT-forskning bidrar til økt tilgang til psykolog-behandling

• Folkehelse – mer enn helsetjenester

• Student-initiert møte om ME 15. mars
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Else Aares på møte om teknologi i helse og omsorg


