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Organisasjon Navn Kode Innkalt Forfall 
Universitetet i Bergen, leder Nina Langeland NL x  
Universitetet i Bergen, rektorat Robert Bjerknes RB x  
Universitetet i Bergen - DPF Bente Wold BW x  
Universitetet i Bergen - MED Per Bakke PB x x 
Bergen kommune Nina Mevold NM x vara 
Høgskulen på Vestlandet Randi Skår RS x  
Uni Research Ingvild Eide Graff IEG x  
Universitetet i Bergen Rune Indrøy RI x  
Universitetet i Bergen - EIA Helge Rekve HR x  
Universitetet i Bergen Kirsti Robertsen Aarøen KRA x x 
Helse Bergen Clara Gjesdal CG x  
Haraldsplass Diakonale sykehus Kjerstin Fyllingen KF x  
Universitetet i Bergen – adm MED Kristin Walter KW x  
Universitetet i Bergen – leder 
Faglig forum 

Reidun Kjome RK x  

Universitetet i Bergen, leder 
Sentral brukergruppe 

Guri Rørtveit GR x  

 
 
Presentasjonsrunde, der nye representanter Randi Skår (HVL), Clara Gjesdal (HUS) og Kjerstin 
Fyllingen (HDS) ble ønsket velkommen. 
 
Sak 01-18  Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige 
møte  

 
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte godkjent. Ingen saker meldt under 
Eventuelt. 
 

Sak 02-18 Orienteringssaker 
 

• Byggeprosess Årstadveien 17 – status. Orientering v/ HR: 
o Innvendig rivning avsluttet 
o Søknad mindre reguleringsendring behandles i BK 
o Arealfordelingsplan nær omforent i sentral brukergruppe 
o Fullmakt til videreføring gitt i møte med UL 11.12.17 
o Kontraktsstrategi fastlagt 
o Totalentreprisekonkurranse er kunngjort 
o Prosess «arbeidsplassutforming» pågår jan.-april 

 
• Kort orientering fra Den sentrale brukergruppen v/ GR. Litt nærmere om arbeidet med 

arealfordelingsplan, hvordan miljøene skal være plassert i nybygget for å ivareta både 
fellesskap i eget miljø og samarbeidsrelasjoner med andre.  
 



På Det psykologiske fakultet har det vært et allmøte der det kom nye innspill til 
situasjonen. Det er nå en prosess på å drøfte videre både fysiske og faglige forhold. 
 
Viktig å ivareta de kontaktflatene som bør fremmes i klyngesatsingen uansett hvordan 
de arealmessige løsningene blir. 

 
Sak 03-18  Utlysningen av samarbeidsmidler – status 
 

Midlene er nå utlyst, med søknadsfrist 9. mars 2018: 
http://www.uib.no/strategi/helseklynge/113490/utlysning-av-midler-
samarbeidsprosjekter-i-helseklyngen. Informasjon om midlene var inkludert i 
nyhetsbrevet som gikk ut til alle partnere før jul. Faglig forum arrangerer også tre 
frokostmøter i tilknytning til samarbeidsmidlene: 16. januar, 31. januar og 15. februar. 
 
Frist for innmelding av representanter til vurderingskomité er 10. januar 2018. Vi må i 
tillegg få med to studentrepresentanter, en fra HVL og en fra UiB (RS og GR får ansvar 
for å rekruttere en studentrepresentant hver). 
 

 
Sak 04-18 Rapportering fra Faglig forum 
 

RK orienterte om aktiviteter i Faglig forum i 2017 og planer for 2018. Det er ønsket at 
gruppen fortsetter å legge til rette for faglige drøftinger i møtepunkt mellom miljøene, 
og da uten å drøfte bygg. Allikevel vil klimaet for drøfting av samarbeid bli lettere når 
prosessene med arealfordeling og bygg er ferdige i løpet av vårsemesteret.  
 
Av flere tiltak i 2018 planlegger Faglig forum tettere dialog med prodekanene for 
utdanning ved HVL og MED/PSYK UiB.  

 
 

Sak 05-18 Profilering og navn   Oppfølging av sak 43/17 
 
Introduksjon til saken v/ RI, knyttet til anbefaling i saksnotat fra kommunikasjonsforum 
om skifte til navnet Bergen helseklynge/ Bergen Health Cluster.  
 
Utdrag fra drøftingen:  
- Et begrepsskifte fra campus til klynge ses som positivt 
- Uavhengig av ev navneskifte bør vi ha et velfungerende engelsk navn 
- Vi bør få et navn som ikke bare er geografisk rettet, men som sier noe om innholdet 

i det vi skal fremme i samarbeidet  
- Klynge kan fungere som noe inkluderende - åpner for en bredde av 

samarbeidspartnere 
- Vi må ikke gjøre navnet lenger enn det som er foreslått, da vil en forkortelse fort tas 

i bruk  
- Det har vært en fordel med et enhetlig navn i prosjektperioden, men det har ikke 

nødvendigvis sagt noe om innholdet. HCÅ har vært for stedbundet 
- Savner en analyse av hvordan navnet HCÅ har etablert seg allerede, et hensyn til at 

navneendringer tar tid. For kommunen er det viktig at primærhelse fremmes i 
satsningen og det som har med navn å gjøre. 

- Bergen helseklynge ligner for mye på Helse Bergen?  
- Å bruke betegnelse primærhelseklynge synes faglig sett å være for snevert, tatt i 

betraktning folkehelse og det brede helseperspektivet  
- Skifte av navn innebærer en jobb eksternt, ikke bare internt. HCÅ har vært brukt 

over hele landet, i departementene etc. 
- Kunne stedsbetegnelsen for klyngen være noe annet enn Bergen? 
- Ønske om at innovasjon/innovation kan fremmes i navnet om mulig  
- Huske at norsk helsevesen er sentralt for prosjektet og at navnet må fungere for 

både partnere og befolkningsgrupper lokalt 

http://www.uib.no/strategi/helseklynge/113490/utlysning-av-midler-samarbeidsprosjekter-i-helseklyngen
http://www.uib.no/strategi/helseklynge/113490/utlysning-av-midler-samarbeidsprosjekter-i-helseklyngen


 
 
 

 
Forslag til alternative navn som ble fremmet i møtet: 
- Bergen kunnskapsklynge for folkehelse 
- Innovasjon folkehelse Bergen 
- Vest helseklynge 
 
Det er rom for en ny drøfting av navnet i Arbeidsgruppens møte fastsatt til 22. februar, før  
styringsgruppens neste møte. Det er styringsgruppen som må vedta et ev nytt navn.  
 
Representantene bes melde inn forslag til navn senest innen 8. februar. 

 
 

Sak 06-18 Årshjul 2018 
  
 Saken ble utsatt til neste møte. 
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