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Presentasjonsrunde, der vararepresentanter Gro M. Sandal (DPF UiB) og Petter Thornam
(HDS) ble ønsket velkommen.

Sak 07-18 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige
møte
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte godkjent. Ingen saker meldt under
Eventuelt.

Sak 08-18 Orienteringssaker
•

•

•

•

Byggeprosess Årstadveien 17 – status v/HR: Tilbudskonkurranse er gjennomført
denne uken. Det er store arbeider i gang i Årstadveien, med byggestart til høsten. Se
også: http://www.uib.no/strategi/helseklynge/114867/oppstart-av-gravearbeid-i%C3%A5rstadveien-i-februar-2018
Kort orientering fra Den sentrale brukergruppen v/GR: Prosessen med
arbeidsplassutforming er i full gang, og Mellomrom Arkitekturpsykologi AS leder
prosessen i nært samarbeid med ledelsen i miljøene. Det blir invitert inn til to
brukerverksteder der alle oppfordres til å delta.
Prosess på Det psykologiske fakultet, orientering v/GS. Fakultetet er i full gang
med å forankre flyttingen, identifisere problemer og kartlegge arealbehov. Det er
løpende dialog mellom byggledelsen og Det psykologiske fakultet.
Kort orientering om frokostmøtene v/ KW: De fire frokostmøtene som nylig er
avholdt i forbindelse med samarbeidsmidlene har hatt godt oppmøte, med deltakere fra
alle miljøene som skal inn i byggetrinn 1. Faglig forum vil videreføre slike felles
møtepunkt jevnlig fremover. http://www.uib.no/strategi/helseklynge/115226/frokostmed-folkehelse

Sak 09-18 Status faggrupper
Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 10-18 Brukerpanel
Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 11-18 Profilering og navn - oppfølging av sak 05-18
Etter drøfting av saken på forrige møte ble det oppfordret til å melde inn nye
navneforslag – som supplement til anbefalingen fra kommunikasjonsforum om å skifte
til navnet Bergen helseklynge/ Bergen Health Cluster. Det har kun kommet et par nye
innspill til navnevalg, i tillegg til de som ble fremmet som alternative forslag i sist møte:
Bergen kunnskapsklynge for folkehelse, Innovasjon folkehelse Bergen, Vest
helseklynge, Helsecampus Bergen (ny), klynge på norsk og campus på engelsk (nytt)
og Årstad helseklynge (i møtet).
RI orienterte om at kommunikasjonsforum holder fast ved sin anbefaling.
Fra drøftingen:
- Navnet Helsecampus Årstadvollen har festet seg godt i kommunen og deres
samarbeidspartnere, og ses som et innarbeidet konsept. Ved et ev skifte må det
foreligge et bedre navn enn dagens forslag
- Navnet Årstadvollen oppfattes som for langt og vanskelig, og er ikke enkelt i
engelsk språk.
- Klynge er noe annet enn campus, og HVL – med utstrakt bruk av campus for sine
studiesteder - vil gå for bruk av begrepet klynge om denne fellessatsingen
- Navnet Bergen helseklynge oppfattes som konturløst, særlig da det har vært brukt
tidligere om et lignende prosjekt som ble avsluttet
- Merkevarebygging er et viktig aspekt ved navnevalget, og her er også engelsk
versjon av navnet av betydning
VEDTAK:
Arbeidsgruppen kommer ikke med en samlet anbefaling til navn, da det har vært ulike
synspunkt i drøftingen, og det ikke har blitt konsensus om ett alternativ. Det er allikevel
enighet om at hverken innovasjon, folkehelse eller primærhelsetjeneste bør være med i
navnet. Et nytt navn bør ikke ha sterk motstand blant en eller flere aktører.
Saken tas opp i styringsgruppen i neste møte.

Sak 12-18 Årshjul
Saken ble utsatt til neste møte.

