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Sak 01-17 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige
møte
Vedtak:
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møtet ble godkjent.

Sak 02-17 Status brukerprosess.
GR orienterte om faglige diskusjoner og prosess. Sentral brukergruppe har hatt 4 møter
ila høstsemesteret 2016. I tillegg har det vært arrangert egne møter med blant annet
HVL, Bergen kommune og Det psykologiske fakultet.
Både DPF og IGS har lokale brukergrupper, mens Bergen kommune har dette under
etablering.
Det er planlagt 2 møter i sentral brukergruppe hhv 6. og 13. januar, hvor blant annet
fremtidens undervisningsformer vil være et sentralt tema. Statistikk fra UiBs
timeplanleggingssystem viser noe ledig kapasitet på undervisningsarealer ved Nye
odontologibygg (ODO). Undervisning på ODO og HCÅ må sees i sammenheng, både
med tanke å utnyttelse av kapasitet og faglig samhandling.
Gruppen vil innen 20. januar levere anbefaling av konseptvalg. Arbeidsgruppen vil
behandle saken om konseptvalg på sitt neste møte 26. januar.
Vedtak:
Saken tas til orientering og arbeidsgruppen slutter seg til skissert fremdriftsplan

Sak 03-17 – Klyngeutvikling – aktivitet i Årstadveien 17
RB orienterte. Det er behov for å styrke det faglige utviklingsarbeidet for samarbeidspartnerne
som skal inn i Årstadveien 17. Initiativet Faglig Forum foreslås formaliseres med ledelse,
undergrupper, aktiviteter og ressurser.
Innspill til videre prosess:
- Alle miljøer ønsker å bidra aktivt i form av aktiviteter og ressurser.
- Faglig Forum må være et samarbeid på tvers av samarbeidspartnerne og med tematisk
organisering:
o Forskning
o Utdanning
o Innovasjon
- Det må avsettes administrative ressurser og midler til drift. I tillegg ble det foreslått å
spleise på såkornmidler evt. midler priser som kan understøtte det faglige
utviklingsarbeidet
- Bergen kommune ønsker å ta et spesielt ansvar for innovasjonsgruppen
- Studentinvolvering er vesentlig i det faglige arbeidet i Faglig Forum
- Informasjon og aktiviteter i Faglig Forum legges fortløpende på HCÅs nettsider,
http://www.uib.no/strategi/helseklynge/101666/m%C3%B8teserien-faglig-forum
Vedtak:
Et forslag til organisering, mandat og videre prosess for etablering av Faglig Forum
sendes til Arbeidsutvalgets medlemmer for kommentarer og innspill. Saken fremmes
som vedtakssak til arbeidsgruppemøte 26.01.2017.

Sak 27/16 – Eventuelt
RB informerte om HCÅs nettsider (http://www.uib.no/strategi/helseklynge): Det er
kommet flere positive tilbakemeldinger på nettsiden. Arbeidsgruppen oppfordres til å
komme med innspill til forbedringer og saker til nettsidene. Kommunikasjonsavdelinger
vil med det første oppnevne en person som redaktør for nettsiden.
NL orienterte kort om UiBs forestående studietur til Japan, der også det vil bli deltagere
fra BK og HVL. Tema for studieturen er bl.a. eldremedisin og velferdsteknologi.

