
 

 
                               

REFERAT samarbeidsforum mellom Helse Bergen, Haukeland 

Universitetssjukehus (HUS) og VID vitenskapelige høgskole (VID)  
Tidspunkt: Torsdag 06.05.2021, kl. 11.00-13.00 

Sted: Stort møterom 2.etasje Jørgens Sandbergshus, Haukeland Universitetssjukehus 

Deltagere: 

VID HUS 

Bård Meland, rektor 
Anita Lyssand, Prodekan i Bergen   

Randi-Luise Møgster, viseadministrerende 
direktør 
Marta Ebbing, fagdirektør og leder Forsknings- 
og utviklingsavdelingen (FOU) 
Cathrine Bjorvatn, leder seksjon fag og 
utdanning, FOU-avdelingen 

Gjest: Renate Grüner Forskningsdirektør HUS 

Sekretariat:  
Vibeke Irgens, HUS. Rådgiver, seksjon fag og utdanning 
Vibecke Iden, rådgiver VID 

 

Saksnr Sak 

 Godkjenning av saksliste 
Saker til eventuelt 

Referat og saksliste ble godkjent 
Randi-Luise Møgster ønsket velkommen og det ble holdt en kort presentasjonsrunde.  
Ingen saker ble meldt til eventuelt 

1/2021 - Presentasjon av sykehuset ut fra et forskning, innovasjon og utdanningsperspektiv. Tanker og 
ambisjoner om samarbeid sett fra sykehusets ståsted.  
 
- Presentasjon av VID vitenskapelige høgskole, ny campus, tanker og ambisjoner om samarbeid 
sett fra høgskolens ståsted. 

Randi-Luise Møgster presenterte fra sykehusets ståsted. Se PP vedlegg 1. 
 
Bård Meland presenterte fra høgskolens ståsted. Se PP vedlegg 2. 



 

 

 

2/2021 Kombinerte stillinger – ambisjoner, utfordringer og muligheter 

Anita Lyssand orienterte. 
 
Det er nylig inngått avtale om en ny form for kombinert stilling (stillingsfelleskap) mellom Divisjon psykisk 
helsevern v/HUS og VID. Det er en stilling som er delt 50/50 mellom institusjonene og hvor turnus bestemmes 
først etter behov for helgebemanning i sykehuset, deretter prioriteres veiledningsuker og tidspunkt for 
ferdighetstrening ved høgskolen. Stillingsfellesskap kan være fremtiden for samarbeid mellom helse- og 
utdanningsinstitusjonene. Pr i dag er det også etablert stillingsfelleskap mellom Kirurgisk klinikk ved HDS og VID.   
VID ønsker å utvikle dette ut mot flere klinikker ved HUS og også ut mot sykehjem og hjemmetjeneste i 
kommunen. Det er viktig at UH lager stillingene og definerer innholdet.  
 
Oppfølging  
Seksjon for fag og utdanning holder i saken, ser på mulighetene fremover og klargjør hva som er 
handlingsrommet. Viktig med felles forståelse og felles enighet om nødvendige endringer.  

3/2021 ALREK helseklynge – diskusjon rundt potensiale i samarbeidet 

VID og HUS møtes i mange av faggruppene.  Begge institusjoner er tilfreds med samarbeidet og alle aktørene, og 
det er gode synergier mellom ulike aktører i klyngen. Når det gjelder Idrettsklynge Vest tok VID et bevisst valg 
om å ikke gå inn i den gruppen pga. profilen. Nå begynner imidlertid vernepleiermiljøet å bli større i Bergen, og 
tiden kan derfor være moden for å tenke annerledes.   
 
Oppfølging 
Randi-Luise Møgster kobler VID v/Anita Lyssand på Idrettsklynge Vest  
 

4/2021 Glasblokkene – delprosjekt forskning, innovasjon og utdanning  
Presentasjon av mandat og plan for videre arbeid 

Renate Grüner orientererte.  
 
Glasblokkene trinn 2 skal etter planen settes i drift i 2023. I tillegg til byggeprosjektet pågår det et omfattende 
organisasjonsutviklingsprosjekt (OU-prosjekt). Begge prosjektene er en del av program «Barn, unge og kvinner i 
Glasblokkene». Det er en målsetning at det skal foregå forskning, innovasjon og utdanning integrert i all 
virksomhet i Glasblokkene. I denne sammenheng er det opprettet et delprosjekt «Forskning, innovasjon og 
utdanning i Glasblokkene». Forskningsdirektør v/HUS leder prosjektet, det er et ambisiøst og stort prosjekt med 
30 medlemmer i prosjektgruppen. Fra VID vil prodekan for FoU ved Fakultet for helsefag VID bli knyttet til 
prosjektet. 
Prosjektet treffer ikke direkte VIDs profil i Bergen, men VID har profiler andre steder i landet som kan kobles opp 
mot dette, i tillegg bygges det med dette prosjektet en modell som kommer til å være mal for fremtiden.  

Eventuelt  

Samarbeidsavtalen settes på agendaen til neste møte for å sikre operasjonalisering  


