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Kven er vi og kva gjer vi? 

Idrettscampus Bergen (ICB) er ei satsing på tvers av Vestland fylkeskommune (VLFK), Bergen 

kommune (Bk), Vestland idrettskrets (VIK), Olympiatoppen Vest (OLTV), Sportsklubben 

Brann (SKB), Universitetet i Bergen (UIB), Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Helse Bergen 

(HUS). Vårt mål er å styrke samhandlinga kring idrett, fysisk aktivitet og folkehelse i Vestland, 

gjennom å etablere møteplassar for kompetanseutvikling og kompetanseformidling.  

Vår visjon er styrke i samspel. Vi samhandlar på tvers av både organisasjon, fag og etatar. Vi 

spelar på kvarandre sine styrkar, deler kompetanse og lærer av kvarandre. Saman skapar vi 

eit kraftsenter innan idrett, fysisk aktivitet og folkehelse i Vestland.  

Vi har ein felles verdiplattform som alle har vore med å forme. Dette er ein suksessfaktor når 

så mange ulike organisasjonar og kulturar skal samarbeide. Når vi møtast på Idrettscampus 

Bergen plattforma så har vi til felles at vi skal vere opne, inspirerande, kompetente og 

nyskapande.  

Gjennom Idrettscampus Bergen er vi eit viktig førebilete på at vi på feltet idrett, fysisk 

aktivitet og folkehelse har mykje å hente på å samhandle tettare. Samarbeidet vi har etablert 

er unikt på landsbasis, og moglegheitene for kva vi kan få til saman er ubegrensa.  

Vi jobbar strukturert med å bygge nettverk gjennom å skape møteplassar på tvers av våre 

organisasjonar og på tvers av fagfelt. Dette sikrar deling av kompetanse og kunnskap, og at 

viktig informasjon når dei rette folka og det rette miljøet. Resultatet av dette er meir 

tverrfagleg samarbeid der målet er å skape ein betre kvardag og ei heilskapleg utvikling for 

dei målgruppene det måtte gjelde. Gjennom våre sju pågåande prosjekt innanfor toppidrett, 

breiddeidrett, fysisk aktivitet og folkehelse samlar vi spisskompetanse frå våre åtte 

organisasjonar, og set dei rundt same bord. Saman løyser vi oppgåver på tvers, til det beste 

for sluttbrukaren og til det beste for samfunnet. Løysingane vi kjem fram til er meir 

berekraftige, gjennomtenkte og samfunnsøkonomiske enn om vi prøvde å imøtekomme 

utfordringane kvar for oss. 

Ein synergieffekt av dette er at dei involverte tar med seg ny informasjon tilbake til sin 

organisasjon – som igjen kan vere med å utvikle kvar enkelt organisasjon. Det oppstår også 

nye samarbeid som fell utanfor vårt målområde. Dette kallar vi ein ringverknadseffekt.  

Fokus i 2020 

I 2020 har satsingsprosjekta vore Knutepunktet og Aktive Gamere. Desse prosjekta har fått 

tildelt meir midlar, og dei har vore prioritert hjå dei involverte organisasjonane. Gjennom 

desse to prosjekta har vi blant anna utvikla to nye kunnskapsressursar. 

www.aktivegamere.no og www.tryggeutovere.no. Meir om desse prosjekta kan de lese om 

lenger bak i rapporten.  

Det har også vore fokus å løfte dagleg leiar-rolla ut av prosjekta og over i utvikling av 

organisasjonen og samarbeidet. At klyngesamarbeid er blitt ein meir kjent måte å jobbe på 

for fleire gjer dette mogleg. Prosjektleiarane gjer ein formidabel jobb og er i stor grad 

sjølvgåande. At klyngesamarbeidet veks krev også at det jobbast med kommunikasjon, og at 

http://www.aktivegamere.no/
http://www.tryggeutovere.no/
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ein finn gode måtar å sikre informasjonsflyt mellom alle dei involverte frå prosjektnivå til 

styringsruppenivå. Dette vil fortsette å vere ei prioritert oppgåve for dagleg leiar i 2021. 

Covid-19 gjorde seg gjeldande i mars, og dette påverka også Idrettscampus Bergen. 

Involverte ressurspersonar i både arbeidsgruppe og prosjekt måtte i større grad prioritere 

primære arbeidsoppgåver internt i sine organisasjonar. Fleire planlagde arrangement i 

prosjekta måtte utsetjast eller avlysast. Samtidig har covid-19 tvunge oss til å jobbe meir 

digitalt – noko som allereie og i det langsiktige perspektivet vil gi mange fordelar i eit 

komplekst klyngesamarbeid.  

Det har også vore fokus på å utvikle organisasjonen og løfte satsinga eit steg vidare. 

Samarbeidet har til no vore avtalebasert mellom dei åtte organisasjonane, mynta på den 

opphavelege strategien frå 2017. Etter eit styrevedtak i april, starta vi ein strategiprosess der 

målet var å først justere og oppdatere strategien, deriblant vurdere namneendring og 

deretter bli einige om framtidig samarbeidsmodell og organisasjonsform. Dette arbeidet vart 

leia av PWC i tett dialog med dagleg leiar, og ei strategigruppe beståande av arbeidsgruppe 

og økonomisk og juridisk kompetanse frå Helse Bergen, Universitetet i Bergen, Høgskulen på 

Vestlandet og Vestland fylkeskommune. Alle organisasjonane har vore tungt involvert, og 

gjennomført gode prosessar både i fellesskap og internt. Dette arbeidet har gjort at vi no 

står klar til å ta steget vidare som Idrettsklynge Vest, etablert som eit ideelt AS, regulert 

gjennom ein samarbeidsavtale mellom aksjonærar og samarbeidspartar. Meir om dette 

under organisering og økonomi.  

Organisering og økonomi 

Idrettscampus Bergen er per 2020 eit avtalebasert samarbeid. Dei åtte aktørane har skrive 

under ein felles avtale der kvar av organisasjonane forpliktar seg til å stille kompetanse og 

ressursar til råde. I tillegg har Vestland fylkeskommune og Bergen kommune støtta satsinga 

med friske midlar. Idrettscampus Bergen har ei styringsgruppe, ei arbeidsgruppe og ein 

dagleg leiar. Dagleg leiar er formelt tilsett hjå Vestland idrettskrets.  

Styringsgruppe: 

Anne Gine Hestetun, frå april Jon Askeland – VLFK (leiar)  
Linn Kristin Engø, frå april – Endre Meyer Tvinnereim – BK (nestleiar)/Trine Samuelsberg  
Helge Johnsen, frå april Nils R. Sandal  – VIK 
Pia Mørk Andreassen – OLTV 
Eivind Lunde – SKB 
Gro Anita Fonnes Flaten – HVL 
Randi-Luise Møgster – HUS  
Oddrun Samdal – UIB 

Arbeidsgruppe: 

Silje Mæland, frå august Randi Marie Berntsen Farnes – ICB (leiar)  
Pia Mørk Andreassen – OLTV 
Lars Peder Vatshelle Bovim – HUS 
Malene Joensen - HUS 
Knut Songve – VIK 
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Britt Karen Spjeld – VLFK 
Hanne Espe – VLFK 
Monika Håkonsli frå september Linda Farestveit – VLFK 
Morten Kristoffersen – HVL 
Ola Røksund – HVL 
Frida Mathisen, frå august Silje Mæland – UIB 
Vibeke Johannesen – SKB 
Birgitte Røksund, frå april Merete Bogen, frå desember Carl-Christian Stenrud– BK 
Frode Karlsen – BK 

Dagleg leiar: Silje Mæland t.o.m. juli/Randi Marie Berntsen Farnes (i mammapermisjon frå 

11.06.19- 01.06.20) 

Møter i styringsgruppe og arbeidsgruppe gjennom året: 

Styringsgruppemøter dato: 

01.04, 27.08, 30.10. 

Arbeidsgruppemøter dato: 

17.01, 28.04, 11.12  

I anledning oppdatering av strategi og arbeid med ny organisasjonsform vart det etablert ei 

strategigruppe. I denne strategigruppa blei det gjennomført to ulike løp. Justering og 

oppdatering av strategi, samt ny organisasjonsform. To ulike grupper sto for gjennomføringa 

av prosessen, men med god informasjonsflyt på tvers av gruppene. Arbeidet vart leia av 

PWC, i tett samarbeid med dagleg leiar. 

1. Justering og oppdatering av strategi 

Denne gruppa har bestått av dagleg leiar, arbeidsgruppe og prosjektleiarar og John 

Wikström frå PWC.  

2. Ny organisasjonsform 

Denne gruppa har bestått av dagleg leiar og følgande ressurspersonar innan juridisk 

og økonomisk kompetanse: John Andre Tveit (HVL), Svein Hågård (VLFK), Kirsti 

Aarøen (UIB), Randi-Luise Møgster (HUS), Trine Samuelsberg (BK), Knut Songve (VIK), 

Pia Mørk Andreassen (OLTV), Vibeke Johannesen (SKB). John Wikström (PWC), 

Karoline Skotaam (PWC) og Magne Hop (PWC).  

Strategigruppemøte dato: 

22.06 (workshop med arbeidsgruppe og prosjektleiarar. Det vart også sendt ut ei 

spørjeundersøking til kvart styringsgruppemedlem), 18.08 (arbeidsgruppe),17.09 (juridisk og 

økonomisk kompetanse) 23.09 (arbeidsgruppe), 01.10 (arbeidsgruppe), 13.10 (juridisk og 

økonomisk kompetanse) og 21.10 (arbeidsgruppe) 

Arbeidet med strategi og organisasjonsform har vore grundig, både i styringsgruppe, 

arbeidsgruppe, strategigruppe og internt i organisasjonane. Dette har gjort til at det har vore 

stor semje mellom aktørane om kva som er riktig veg vidare. Saman har vi vald å gå vidare 

med hovudscenarioet «Løftet». Det inneber blant anna at vi forpliktar oss tettare til 

kvarandre gjennom å etablere eit ideelt AS ved namn Idrettsklynge Vest, der nokon går inn 
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som aksjonærar og nokon går inn som samarbeidspartar. Samarbeidet er regulert gjennom 

ein eigen avtale, der utgangspunktet er at alle partar stiller likt uavhengig av kva inngang dei 

har til samarbeidet. Det er også utarbeida eigne vedtekter og ein finansieringsmodell som 

ligg som eit vedlegg til avtalen. Finansieringsmodellen viser kva dei ulike aktørane går inn 

med av kapital i form av pengar og anna kapital.  

I 2020 gjekk Vestland fylkeskommune inn med 1 280 000 kroner og Bergen kommune med 

85 000 kroner. Dette var ikkje nok til å dekke våre utgifter, og vi måtte dermed bruke av 

eigenkapitalen som vi har spart opp tidlegare år. Vi har også jobba med å få inn midlar 

gjennom eksterne søknader. Det har vist seg å vere vanskelegare enn først venta, heldigvis 

fekk vi gjennom ein stor søknad på slutten av året.  

 Følgande søknader har vore sendt:  

- Søknad Gjensidigestiftelsen til prosjektet Aktive gamere på 1 500 000 kroner: Avslag 

- Søknad Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane til prosjektet Aktive Gamere på 400 000 

kroner: Avslag 

- Søknad Stiftelsen Dam til prosjektet Knutepunktet: Innvilga 1 345 000 kr over 2 år. 

(Vestland idrettskrets som søkarorganisasjon på samtlege søknader).  

- I tillegg gjekk UIB v/SPILLFORSK inn med 300 000 kroner til fellesprosjektet GAMER studien.  

 

Marknadsføring og merkevarebygging 

Forankring, marknadsføring og merkevarebygging er ein kontinuerleg prosess i eit 

klyngesamarbeid. Godt arbeid av ei sentral gruppe personar over fleire år gir resultat. Fleire 

og fleire kjenner til arbeidet vårt, og tek kontakt fordi dei ynskjer å lære meir. Det at vi er 

mange gjer at vi også stiller sterkare. Samtidig kan det vere utfordrande og vite kven ein skal 

framsnakke kor, den enkelte organisasjon eller fellesskapet. At det er fleire enn dagleg leiar 

som trekk fram fellesskapet på viktige møteplassar har stor verdi. Våren 2020 kjørte vi 

følgande kampanjar i samarbeid med designbyrået Opplett:  

-Covid-19 ressurs kampanje som viser til våre 8 organisasjonars tiltak.  

- Lansering Hjelper det å hjelpe – film: «Kva skjer når toppidretten engasjerar seg i 

samfunnsarbeid».  

- Lansering AktiveGamere.no  

Rekkevidda på desse kampanjane har vore ulik, det som er verdt å trekke fram er at når SK 

Brann delte filmen gav det 17 000 visninger, 274 likes, 9 kommentarer, 61 (!!!) delingar. Ein 

vinn-vinn for SK Brann og Idrettscampus Bergen.  

Gode resultat i prosjekta er også god marknadsføring. Som tidlegare år er det vanskeleg for 

media og forstå det store bilete når det kjem til Idrettscampus Bergen. Namnet kan vere 

misvisande, noko som er tatt med i betraktninga i strategiprosessen. Covid-19 har også gjort 

at fysiske møteplassar har blitt minimale dette året. Etter kvart som den enkelte 

organisasjon har klart å omstille seg, har også Idrettsklynge Vest flytta meir over på dei 

digitale flater og avslutta året med fleire gode webinar i dei ulike prosjekta. Meir om dette i 

prosjektrapporteringa. 
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 Gjennom arbeidet med strategien, namneendring og ny organisasjonsform er det laga ein 

lanseringsplan der ein skal jobbe intensivt med marknadsføring og forankring i starten av 

2021.  

Mediadekning 2020: 

https://www.ba.no/bergensprosjekt-gar-nasjonalt-det-jubler-ingelinn-14-for/s/5-8-1462589 

I tillegg har det vore fleire saker på internett og intranettsidene til dei ulike organisasjonane.  

 

Prosjektportefølje 

Under følger ei oversikt over våre samfunnsnyttige prosjekt. 

- Forsking og utvikling Idrettscampus Bergen…..……………………………….……s.7 

- Styrke kroppsøvingsfaget og fysisk aktivitet i barnehage og skule………s.10 

- Knutepunktet……………………………………………………………………………………..s.11 

- Paraidrett frå breidde til topp…………………………………………………………….s.13 

- Gjere dei beste betre………………………………………………………………………….s.15 

- Arrangementskompetanse…………………………………………………………………s.17 

 

Forkortingar: 

ICB – Idrettscampus Bergen 

VLFK – Vestland fylkeskommune 

Bk – Bergen kommune 

SKB – Sportsklubben Brann 

OLTV – Olympiatoppen Vest 

VIK – Vestland idrettskrets 

HUS – Helse Bergen Haukeland Universitetssjukehus  

HVL – Høgskulen på Vestlandet 

UIB – Universitet i Bergen 

NHF Region Vest – Norges Håndballforund Region Vest  

NFF Hordaland – Norges Fotballforbund Hordaland 

VGS – Vidaregåande skule 

IBS – Idrett Bergen Sør 

 

 

 

 

 

 

https://www.ba.no/bergensprosjekt-gar-nasjonalt-det-jubler-ingelinn-14-for/s/5-8-1462589
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Forsking og utvikling Idrettscampus Bergen 

Prosjektgruppe 

Silje Mæland, ICB/UIB (leiar) 

Morten Kristoffersen HVL/OLTV, Aina Haugstad VLFK, Ellen Haug UIB, Ola Røksund HVL/HUS, 

Anne Henriksen HVL, Frida Mathisen UIB (permisjon frå september 2020), Randi Marie 

Farnes ICB 

Bakgrunn og kort skildring 

- Tverrfagleg og praksisretta FoU innan idrett, fysisk aktivitet, ernæring og helse. 
- Styrke nettverket innan forsking og utvikling. 
- Styrke samarbeidet på tvers av organisasjonar, fagdisiplinar og miljø. 
- Auke kunnskap og stimulere til meir FOU om idrett, aktivitet og helse. 

 
Målsettingar 

- Vere eit rådgivande organ innan FOU i dei ulike prosjektgruppene i Idrettscampus 
Bergen ved behov. 

- Vurdere og prioritere forskingsprosjekt kor ICB kan ha ei rolle gjennom involvering og 
eventuell finansiering. 

- Vere pådrivarar og søkarar som kan løyse ut midlar til større forskingsprosjekt.  
- Arrangere tverrfaglege FOU seminar med tema som er aktuelle i Idrettscampus 

Bergen. 
- Vere døropnarar for studentar som ynskjer å skrive bachelor-/masteroppgåve eller 

gjennomføre prosjekt på tema knytt til Idrettscampus Bergen.  
 

Oppnådde resultat i 2020 

- For 2020 blei det bestemt at FoU gruppa skulle konsentrere seg om intern 

finansiering av forskingsprosjekt under ICB prosjekta Knutepunktet og Gaming og e-

sport prosjektet (då desse var strategiske satsingar for 2020). 

- Produksjon av film om forskingsprosjektet «Hjelper det å hjelpe» - Kva skjer når 

toppidretten engasjerar seg i samfunnsarbeid.  

- VR Idrettslab HVL Sogndal fekk midlar i 2019. Desse midlane har bidratt til auka 

samarbeid på tvers av Bergen og Sogndal på tematikken VR. Masterstudent ved HVL, 

Fakultetet for lærarutdanning kultur og idrett institutt for idrett, kosthald og 

naturfag, Simon Simonnsen forsvarte si masteroppgåve: «Erfaringer ved bruk av VR-

simulering i et skolemiljø i 2020»  

- Samarbeidet rundt oppretting av gaming og foreldre forskningsprosjekt på Gaming 

og e-sport har hatt god framdrift. Prosjektet heiter no: GAMER-studien En barne- og 

forelderkohort om gaming, helse, fysisk aktivitet og søvn  

- Prosjektgruppa blei oppretta i 2020 og består av Prosjektleiar: Silje Mæland 

(SM). Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, 

Universitetet i Bergen 
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Prosjektkoordinator Robert Brankovic (RB). Vitenskapelig assistent, 

SPILLFORSK, Universitetet i Bergen  

Prosjektmedarbeidarar:  

Ståle Pallesen (SP). Professor, SPILLFORSK, Universitetet i Bergen 

Rune Mentzoni (RM). Førsteamanuensis, SPILLFORSK, Universitet i Bergen 

Eilin Kristine Erevik (EKE). Førsteamanuensis, SPILLFORSK, Universitetet i 

Bergen 

Kristoffer Chelmsom Vogt (KCV). Førsteamanuensis, Sosiologisk institutt, 

Universitetet i Bergen  

Ellen Haug (EH). Førsteamanuensis, HEMIL, Universitetet i Bergen 

Beate Hygen Wold (BHW). Seniorforsker, Samfunnsforskning, NTNU 

Kristoffer Toldnes Cumming (KTC). Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold  

Amund Riiser (AR). Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet  

- Rådgivande gruppe (advisory group)  

Aktive Gamere prosjektet ved Idrettscampus Bergen vil vere rådgivande 

gruppe då dei til eikvar tid har oversikt over kva som rører seg i 

skjæringsfeltet mellom gaming, idrett, skule og helse. Denne prosjektgruppa 

består av politikarar, helsepersonell, representantar frå idretten, opplæring 

(e-sport linjer på vidaregåande skular) og utøvere (gamere/e-sport utøvere). 

https://www.idrettscampusbergen.no/prosjekt-aktivegamere/  

- Prosjektsammendrag: «Bruken av ulike skjermbaserte spill har økt betraktelig 

de seneste årene. Det har lenge vært et negativt fokus på dette, men det kan 

også anses som en positiv aktivitet med stor verdi for dagens unge, som sosial 

støtte og økt trivsel. Samtidig som det er verdens raskest voksende 

fritidsaktivitet, kan det tenkes å ha en negativ effekt på helsen, blant annet 

ved økt fysisk inaktivitet, gi dårlige kostholdsvaner og øke sannsynligheten for 

dataspillavhengighet. Dagens forskning på effektene av skjermbasert gaming 

har i stor grad vært fokusert på dataspillavhengighet. Vi har derfor i dag lite 

kunnskap i Norge om barn og unges gamingvaner over tid, og sammenhengen 

med helse og søvn. Målet med dette prosjektet er derfor å undersøke 

betydningen skjermbasert gaming i et longitudinelt design, og blant annet se 

på sammenhenger mellom gaming, helse, fysisk aktivitet og søvn over tid. I 

den forbindelse ønsker vi å invitere barn og unge i alderen 6-18 år til å 

gjennomføre et elektronisk spørreskjema om spillvaner, helse, fysisk aktivitet 

og søvn i modul I. I modul II vil foreldre inviteres til studie av hvordan de 

regulerer og samhandler med barna om gaming. Deltagere vil følges opp årlig 

i 5 år.» 

- Etisk godkjenning: Blei sendt til Regional etisk komite for medisinsk- og 

helsefaglig forskning 04.12.20. Svar ventast i januar 2021.  

- Rekruttering av skular vil skje i samarbeid mellom prosjektleiing og VLFK 

Seksjon for statistikk, kart og analyse, Avdeling for strategisk utvikling og 

digitalisering. 

- Prosjektet er fagleg forankra og organisert under Spillforsk, nasjonalt 

kompetansesenter for spillforskning ved UiB. https://www.uib.no/spillforsk 

https://www.uib.no/spillforsk
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- Som følge av dette er det naturleg at prosjektleiing ligg ved senteret. 

Rune Menzoni vil ta over prosjektleiarrolla når vi har fått svar frå REK. 

- Robert Brankovic har jobba som prosjektkoordinator sidan 1. august 2020. 

Han har vore tilsett på UiB, SPILLFORSK (finansiert av UiB i denne perioden). 

- FoU gruppa har i tillegg rettleia Knutepunktet og VLFK (om Nyskapande 

aktivitetsanlegg) i evaluerings- og forskingspørsmål 
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Styrke kroppsøvingsfaget og fysisk aktivitet i barnehage og skule 

Prosjektgruppe 

Robert Brankovic/Randi Marie Farnes, ICB (leiar) 

Grethe Hillestad VIK, Ellen Haug UIB, Monica Håkonsli VLFK, Ann-Helen Odberg HVL, Monica 

Håkansson BK fagavdeling skole, Malene Joensen HUS/EBU, Martin Kvalø kroppsøvingslærar 

Amalie Skram.  

Bakgrunn og kort skildring 

- Legge eit solid fundament for god fysisk og psykisk helse gjennom heile livsløpet 
- Bruke aktørane si samla spisskompetanse til å løyse utfordringane på ein ny og meir 

heilskapleg måte. 
- Kartlegge hovudårsakene til fråfall i kroppsøvingsfaget. 
- Utvikle effektive modellar og tiltak for å redusere fråfall i vidaregåande skole. 

 
Målsettingar 

- Legge til rette for naudsynt kompetanse blant lærarar som underviser i 
kroppsøving, gjennom ulike kompetansehevingstiltak i samarbeid med 
fagnettverk i VLFK og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (HVL).  

- Opprette eit fagnettverk for kroppsøvingslærarar i grunnskulen i Bergen. 
- Heve status på kroppsøving gjennom større fokus på faget i det offentlege rom.  
- Kompetanseheving hjå skuleleiinga.  
- Involvere lærarar i skulen – kva treng dei kompetanse på?  
- Samarbeide med Nasjonalt senter for fysisk aktiv læring i Sogndal. 
- Styrke koplingar mellom idrett og skule. 

 
Oppnådd resultat i 2020 

- Kjøpt ut ekstra ressursar i kroppsøvingsfaget på Voss VGS og Årstad VGS, for å 

vurdere effekten av ekstra ressursar i faget.  

- Implementert journalmalen «Anbefaling for tilrettelegging i kroppsøving» i 

journalsystemet til fastlegar.  

- Implementert journalmalen «Anbefaling for tilrettelegging i kroppsøving» i 

journalsystemet til legar og fysioterapeutar i Helse Bergen, samt i 

dokumentasjonssystemet til Sykehusskolen.  

- Deltatt og haldt innlegg på fagdag for Fagnettvek for kroppsøvingslærarar i Vestland 

fylke. 

- Sak om viktigheita av tilrettelegging i kroppsøving på fylkeslegen, fylkeskommunen 

sine nettsider og Helse Bergen sine internnettsider.  

- Revidert mandatet til gruppa.  

- Utarbeida årsplan for 2021.  

- Oppstart av planlegging av webinarrekke om kroppsøving våren 2021.  
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Knutepunktet 

Prosjektgruppe 

Lars Peder Vatshelle Bovim, HUS/EBU (leiar)  

Randi Marie B Farnes ICB, Martin Solberg/Paul Joachim Thorsen HUS, Frode Karlsen BK-

Idrett, Maria Norheim BK-Barn&Fam, Malene Joensen HUS, Kari Louise Nytun HUS, Britt 

Karen Spjeld VLFK, Hanne Espe VLFK, Håkon Kahrs Sjursen VLFK, Thea Christiansen VIK 

(permisjon haust), Bodil Ryste VIK (inn haust), Mona Torvund IBS, Anass Tanveer HUS-UR 

*HUS – Haukeland Universitetssjukehus, EBU – Energisenteret for barn og unge, ICB – 

Idrettscampus Bergen, BK – Bergen kommune, VLFK – Vestland fylkeskommune, IBS – Idrett 

Bergen Sør, HUS-UR – HUS-Ungdomsrådet 

Bakgrunn og kort skildring 

Prosjektet Knutepunktet er oppretta som koplinga til Energisenteret for barn og unge (EBU), 
på tvers av organisasjonane, med brukaren og deira familie/vener i sentrum. Gjennom 
Knutepunktet er helsetenesteutvikling og koordinering av tenester rundt brukaren sine 
behov vektlagd, og idretten som sosial, fysisk og mental meistringsarena vektlagd. 
Tverrfagleg arbeid, kvalitet, større fokus, bygge ned barrierar og kompetanseoverføring er 
nøkkelord og suksessfaktorar. 
 
Gjennom EBU skal vi bidra til å opparbeide ny kunnskap om effekt av trening og fysisk 
aktivitet, og leggja til rette areala for diagnostikk, behandling, rehabilitering, habilitering og 
undervisning/forsking. Vi skal bidra til å utdanne trenarar, lærarar, fysioterapeutar, 
helsesjukepleiarar og andre som har nytte av å lære meir om fysisk aktivitet for barn og unge 
med særskilde behov, samt gjere dei i stand til å bruke kunnskapen i nærmiljøet til den 
einskilde. 
 
Målsettingar med Knutepunktet 
I Knutepunktet jobbar vi i skjeringspunkta mellom helseteneste og idrettstilbod. Barn og 
unge med kroniske sjukdommar eller ekstraordinære behov skal få lyst til å vere fysisk aktive, 
trivast på trening og oppleve fellesskap med kvarandre. 
 
I Energisenteret er det samarbeid med kommunale etatar, idrettslag og 
pasientorganisasjonar. Det skal vere ein stad, eit knutepunkt, der den første kontakten blir 
oppretta, ein ser på kva som er mogeleg å få til og det kan prøvast ut før ein held fram med 
aktiviteten i nærmiljøet. 
 
Denne møteplassen, Knutepunktet, er koplinga for å lage gode modellar og tilbod for 
samarbeidsformer der frivillige organisasjonar og primærhelsetenesta aukar kompetanse og 
vidareførar tilbod i lokalmiljøet til barnet/ungdommen. Vi vil ha store synergieffektar og 
pilotere modellar og tilbod under kontrollerte former, vurdere effekt av tiltak og korrigere. 
Arbeid skal gå føre seg i kryssingspunkta, eller også hos den enkelte aktør som har eit 
sjølvstendig ansvar for at prosjekta lever vidare etter prosjektperioden er sluttført. 
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Knutepunktet har i 2020 vore ei satsingsgruppe i Idrettscampus Bergen, og inneheld pr no 
fire underliggande prosjekt med overlappande mål knytt til kvar av prosjekta:  
 

1. Trygge Utøvere (TU) – Kompetanseportal for tilrettelegging til born og unge med 
synlege og usynlege behov (sjå www.tryggeutovere.no)  

2. Energikonsulentar (EK) – Trygging i overgangen frå helseteneste til idrettsaktivitet. 
Byggjer på prosjektet Treningskontaktar frå tidlegare år, samt har ei kopling til Trygge 
overganger frå 2019. 

3. Team Styrke (TS) – Organisert styrketrening i idrettslaga, for born og unge med 
synlege og usynlege behov. Eit konkret prosjekt som kan prioriterast med bakgrunn i 
at vi er satsingsgruppe i 2020 og har noko ekstra spelerom økonomisk. 

4. Ungdomsråd på tvers (UpT) – Brukarmedverknad innanfor ICB og på tvers av 
organisasjonane. 

 
Oppnådd resultat i 2020 

2020 har vore sterkt prega av koronapandemien, og noko prega av strategiplanlegging og 

forankring av Idrettscampus Bergen. Med dette i tankane har vi til tross for å vere 

satsingsgruppe i 2020 hatt fokus på nøktern økonomistyring. Til tross for dette kan gruppa 

vise til resultat i 2020 som har stor innverknad på primærbrukarane, born og unge med 

særskilte behov. Nøkkelpunkta er som følgande: 

- TU: Kompetanseportalen Trygge Utøvere er utvikla og lansert. Her har sterke, 

aktuelle samfunnsaktørar vore med å kvalitetssikre innhaldet, og portalen er tenkt 

som eit støtteverktøy for Energikonsulentar, behandlar, føresette, støttekontaktar, 

frivillige trenar m.m. 

- TU: Gjennomført webinaret «Fysisk aktivitet for barn og unge med usynlige behov», 

med 380 interesserte på Facebook og om lag 80 tilstades på live-sendinga. Opptak 

ligg tilgjengeleg på www.tryggeutovere.no  

- EK: Energikonsulent er i fire månader pilotert, med tilsetting i Bergen kommune og 

fokus på born og unge med psykiske vanskar, knytta til Bergen kommune – Etat for 

barn og familie og/eller Helse Bergen – Energiteamet PBU. Åtte born og unge har i 

denne perioden fått oppfølging 

- EK: Skrive og sendt inn søknad til Stiftelsen DAM (Fekk i desember tilslag på denne, 

kr 1 340 000 over neste to år, samt forplikting om eigebidrag frå ICB pålydande kr 

200 000 pr. år) 

- TS: Utvikla kompetansemateriale på gjennomføring av organisert tilrettelagt 

styrketrening i idrettslag. Planlagt oppstart av gruppe jan/feb 2021 

- UpT: To dialogmøter med koordinatorar og kontaktpersonar for ungdomsråd og –

utval/studentdemokrati i våre seks organisasjonar som har organisert 

ungdom/studentpåverknad 

- UpT: Fått fremma ungdomsrepresentant frå eit fleirtal av organisasjonane, og no i 

planleggingsfase for Kick off-arrangement i feb/mars 2021 

 

 

http://www.tryggeutovere.no/
http://www.tryggeutovere.no/
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Paraidrett frå breidde til topp 

Prosjektgruppe 

Thea Christiansen VIK (til 19. oktober 2020) (leiar)/Cecilie Eriksen OLTV (frå oktober 

2020)(leiar) 

Hanne Espe VLFK, Camilla Rødberg BK (etat for idrett), Susanne Hatland Mikalsen VIK, Beate 

Gjesdal HVL, Eva Klokkeide HUS, Lisbeth Adolfsen NHF/NFF, Unni Moen HUS/HVL, Lars Peder 

Vatshelle Bovim HUS-EBU, Steinar Vedå utøverrepresentant.  

 

Bakgrunn og kort skildring 

- Legge til rette for at alle med funksjonsnedsetting kan delta i idrett og fysisk aktivitet. 
- Utvikle og implementere modellar og konkrete planar. 
- Rekruttere menneske med nedsett funksjonsevne i alle aldrar til utprøving og 

opplæring. 
- Bidra med støtte, kompetanse og opplæring til idrettslag. 
- Bidra til kompetanseheving i relevante utdanningar 
- Bidra til kompetanseheving hos fysio- og ergoterapeutar  

 
Målsettingar 

- Bruke fysio- og idrettsstudentar til å kartlegge ulike problemstillingar. 
- Jobbe for å betre kriteria for tildeling av halltid for menneske med nedsett 

funksjonsevne. 
- Utvikle modell som er vinn-vinn for både topp og breidde og som stimulerar til 

rekruttering av nye parautøvarar. 

- Seminar  
- Utvikle utstyr slik at det er meir brukarvennleg, spele på ingeniørfaget. 

- Samle informasjon om og utvikle verktøy som kan brukast av idrettslag, lærarar og 

andre. 

- Relevante seminar og kurs for studentar, helsetenestene, idrettslag og andre 

interesserte.  

- Aktivitetshjelpemidlar  

- Kompetanseheving i skulen  

 

Oppnådd resultat i 2020 

- Undersøking til interesseorganisasjonar med førespurnad om det er aktuelt med 
utleige av aktivitetshjelpemidlar på BUA, dette jobbast det vidare med. 
Spørjeundersøkinga om aktivitetshjelpemidlar til utlån gjennom BUA, som blei sendt 
ut til interesseorganisasjoner, viser at det er ønske om å ha tilrettelagte 
aktivitetshjelpemidlar til utlån hos BUA. 

- Skoleturne med Salum i januar 2020 

- Tettare samarbeid med Energisenteret for barn og unge 
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- Planlagt rullestolteknikkurs for ergo-/fysiostudentar, utsatt til 2021 pga covid-19. 
Planen er klar, gjennomføringa utsettast.  

- Tettare kontakt med Hauglandsenteret og Beitostølen. 
- Rapport som kartlegg status på paraidrett i Bergen, med åtte punkt, og forslag til 

tiltak på kort og lang sikt (pågår). 
- Basistrening EBU, som rekrutteringsarena og skadeførebyggande tiltak for aktive 

utøvarar. 
- Studentprosjekt Idrettsstudentar HVL som kartlegg tersklar for deltaking i idrett for 

menneske med nedsett funksjonsevne.  
- Fått i gang prosessen med «forutsetningar for deltaking i skulen».  
- Starta planlegging av Inkluderande idrettslivkonferanse, denne vart utsett pga covid 

19.  
- Filma, skuleturne.  
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Gjere dei beste betre 

Prosjektgruppe 

Pia Mørk Andreassen OLTV (leiar) 

Morten Ivarsen OLTV, Morten Kristoffersen HVL/OLTV, Frode Karlsen BK. 

Bakgrunn og kort skildring  

OLTV si primære oppgåve er å følge opp unge utøvarar, såkalla morgondagens topputøvarar 
som satsar på å bli aller best i sin idrett. Dette blir godt tatt hand om blant anna av 
toppidrettslinja på Tertnes. Her i Vest spirer og gror det av store talent, men når desse når eit 
visst nivå, må mange reise til Oslo for å få enda tettare oppfølging. Gjennom Idrettscampus 
Bergen ynskjer vi no å kunne auke og spisse oppfølginga av morgondagens og dagens 
toppidrettsutøvarar busett i vest for å gjere de beste fleire og betre. Gjennom Idrettscampus 
Bergen kan vi saman legge til rette for at vi får fleire vestlendingar til OL/VM/EM gjennom 
god oppfølging lokalt.  
 
Målsettingar 

- Fleire utøvarar frå Vest som representerer Norge i framtidige OL/VM/EM. 
- Utvikle ein pilotmodell for korleis ein best mogeleg kan leggje til rette for utøvarar 

som ynskjer å bu på Vestlandet samtidig som dei satsar på sin idrett. 
- Formidle og dele kunnskap og funn frå denne piloten med toppidrettsmiljø og andre 

interesserte i regionen.  
 

Rapport 2020 

Året 2020 har vore spesielt med tanke på oppfølging av utøvarar generelt. For utøvarar og 

idrettar i prosjektet «gjere dei beste betre» har dei fått tett og god oppfølging av 

Olympiatoppen Vest (OLTV) sine fagpersonar støtta av ICB fram til sommaren 2020. Grunnen 

til at prosjektet berre varte til sommaren 2020 var at etter planen skulle OL/Paralympics i 

Tokyo gjennomførast då, men pga covid-19 så er OL/Paralympics utsett eitt år til juli 2021. 

OLTV har vidareført oppfølging av utøvarar og miljø.  

Utøvarane har fått test og trening i HVL sine lokale godt innanfor alle smitterutinar og ingen 

av utøvarane eller trenarane har blir smitta eller sjuke under trening med OLTV.  

Oppnådde resultat i 2020: 

- FOU – kontinuerlig utvikling innan testing og uthald spesielt retta mot triatlon og i år 
spesielt mot svømmedelen. 

- Para Topp – tett på styrke 
- Økt oppfølging av triatlon innan teknikk/motorikk 
- Tilrettelegging og oppfølging av prestasjonskultur innan utvalde idrettar 
- Idrettane som har fått oppfølging er: 

o Triatlon     
o Skøyter 
o Fotball, landslagsutøvarar jenter 
o Friidrett 
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o Padling 
o Roing 
o Paraidrettar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

Arrangementskompetanse 

Prosjektgruppe 

Kjersti Halvorsen BK (leiar) 

Britt Karen Spjeld VFLK, Hanne Espe VFLK, Knut Songve VIK, Therese Rygg SKB, Frode Karlsen 

BK, Arve Lindgren Visit Bergen, Trygve Johnsen NHF Region Vest og Frank Tore Farsund Tveit 

VFLK. 

Bakgrunn og kort skildring 

- Bergen kommune og Vestland fylkeskommune har ambisjonar om å vidareutvikle 

Bergen, Bergensregionen og Voss som område for større regionale, nasjonale og 

internasjonale idretts- og friluftsarrangement. Dette krev anlegg og natur av høg 

kvalitet og arrangørar med kompetanse innan idrett og friluftsliv, språk, 

forhandlingar, media, strategisk og operativ planlegging og høg gjennomføringsevne. 

I tillegg vil evalueringsarbeid og ringverknadsanalysar kunne bli utvikla og 

gjennomført som ein del av Idrettscampus Bergen.  

 
Målsettingar 

- Vidareutvikle Bergen og Vestland som arrangementsvertskap med vekt på 
internasjonale, nasjonale og lokale store idretts- og friluftsarrangement gjennom 
strategi- og påverknadsarbeid, kompetanseoverføring, utviklingsarbeid, lokal, regional 
og nasjonal forankring og anleggsutvikling.  

- Kompetanseutvikling gjennom å dele erfaringar frå større regionale, nasjonale og 
internasjonale idretts- og friluftsarrangement. 

- Strategiutvikling i høve til å få tildelt aktuelle arrangement og å skape nye 
arrangement. 

- Påverke nasjonalt utviklingsarbeid innan fagfeltet. 
- Evalueringsarbeid og ringverknadsanalysar. 
- Identifisere og ta i bruk verktøy. 
- Anleggsutvikling. 

 

Oppnådd resultat i 2020: 

- Gjennomført digital møteplass i samarbeid med Visit Bergen, NHF Region Vest og 

Innovasjon Norge. «Gjennomføring av arrangementer under Covid 19». 

- Kandidat til å bli vertskap for NM-Veka 2022 vinter, Bergen og Voss. 

- Oppfølging av store arrangement som planleggast at skal gjennomførast i regionen. 

2020 – annleis året. 

- Arrangementskompetansegruppa vart sterkt råka av koronapandemien. Gruppa sine 
medlemmer måtte fokusere på å handsame krisa på eigne arbeidsplassar eller vart 
permitterte frå arbeidsplassen, og møteverksemda i gruppa stansa derfor litt opp 
fram til august.  
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- Planlagde arrangement mellom mars og august vart for det meste avlyst eller forsøkt 
utsette til hausten. Nokon større arrangement vart gjennomført, men utan publikum 
til stades. Her kan til dømes NM i friidrett på Fana Stadion i september nemnast. 

- Arrangementskompetansegruppa avslutta 2020 med å arrangere ein digital 
møteplass i samarbeid med Visit Bergen, NHF Region Vest og Innovasjon Norge. 
Møteplassen omhandla korleis ein har kunna gjennomføre arrangement til tross for 
strenge restriksjonar, korleis ein har tilpassa seg og funne nye metodar for å finne 
best moglege løysingar for å gjennomføre arrangementa og kva ein har lært i 
prosessen.  
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Aktive Gamere 

Prosjektgruppe 

Robert Brankovic ICB /OLTV (leiar),  

Silje Mæland/Randi Marie Farnes ICB, Hanne Espe VLFK, Stian Jean Opedal Davies VLFK, 
Åsmund Elgesem SKB, Therese Rygg SKB, Grethe Hillestad VIK, Lars Peder Bovim HUS, Sindre 
Rygg VLFK,  

Bakgrunn og kort skildring 

- Legge til rette for tettare kopling mellom gaming, idrett og fysisk aktivitet 
- Utvikle og implementere modellar og konkrete planar 
- Bidra med støtte, kompetanse og opplæring til idrettslag, skule, foreldre og 

omsorgspersonar 
- Bidra til å skape møteplassar som hjelper gamearar og samfunnet 

 
Målsettingar 

- Utvikle norsk etisk kodeks og grunnlagsmateriale etter dansk modell. Bidra til å skape 
møteplassar som kombinerer gaming og fysisk aktivitet  

- Kunnskapsformidling og forsking 
- Skape trygge rammer for ungdom gjennom gode rollemodellar 
- Årlege arrangementet, møteplassar og e-sport festivalar 
- Målrette arbeid mot antidoping og spillavhengigheit 
- Utforske idéen om eit kompetansesenter i Vestland fylke 

 

Oppnådd resultat i 2020: 

- Lansering av nettsida www.aktivegamere.no 
- Kontinuerleg arbeid med oppdatering av fagleg innhald til aktivegamere.no 
- Rådgjevar til fleire idrettslag og klubbar som ynskjer etablering av e-sport som eit 

tilbod til barn og unge. 
- Deltatt på «Spillfestivalen 2020» i Bergen med to AktiveGamere-ambassadørar frå 

Arna VGS e-sport.  
- Etablering av FoU-prosjekt: GAMER studien der prosjektgruppa vil vere ei sentral 

rådgjevande gruppe med kompetanse på gaming, idrett, skule og helse. 
- Etablert tett kontakt og kontinuerleg dialog med Norges E-sportforbund for 

samarbeid om e-sport som breidde og skape møteplassar/arrangement. 
- Arbeid med å få medlem av prosjektgruppa vald inn som ein del av styret til Norges 

E-sportforbund 
- Dialog rundt antidopingarbeid med e-sport lokalt i Vestland. 
- Planlegging av AktiveGamere-konferanse våren 2021 saman med partnarar i ICB og 

Vestlandet E-sport. 
- Søknad om midlar sendt til Gjensidigestiftelsen 1 500 000 kroner: Ikkje innvilga 
- Søknad om midlar sendt til Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane på 400 000 kroner: 

Ikkje innvilga 
 
 

http://www.aktivegamere.no/

