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I tillegg deltok leder av faggruppen for LM Cathrine Bjorvatn (t.o.m. sak 23-18) og
kommunikasjonsrådgiver ved MED Marion Solheim.

Sak 20-18 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige
møte
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte godkjent. Ingen saker meldt
under Eventuelt.
Folkehelseinstituttet meldte kommentarer til sak 24-18 når den behandles.

Sak 21-18 Orienteringssaker
•

Byggeprosess Årstadveien 17 – status:
- Arbeidsplassutforming alle etasjer besluttet i sentral brukergruppe og
byggekomite 3. mai
- Forhandlinger med alle totalentreprise tilbyderne gjennomført
- Byggekontrakt tildelt Skanska Norge AS
- Styregodkjenning for økt kostnadsramme 31.05.18
- Byggetillatelser kritisk for fremdrift

•

Kort orientering fra Den sentrale brukergruppe: en omfattende prosess (med
2 verksted for alle) er gjennomført, i hovedsak fornøyde miljøer. Det ønskes
nå å skriftliggjøre brukerprosessen.

Sak 22-18 Rapportering fra Faggruppen for lærings- og
mestringssenter
Presentasjon v/ leder av gruppen Cathrine Bjorvatn.
Faggruppen ønsker at navnet på gruppen endres fra lærings- og mestringssenter
til lærings- og mestringsaktivitet. I tillegg ble det fremmet innspill til forståelse
av mandat, varighet av oppdraget, formen på tilbakemelding og ønske om
arbeidsplass for koordinator av LM-nettverket i helseklyngen.
Arbeidsgruppen var positive til gruppens arbeid så langt. I tilbakemeldingene ble
det lagt vekt på at gruppen har perspektiver som strekker seg utover kurstilbud
som tilbys, ser behov for pedagoger i virksomheten, mer teknologi og mer
digitalisering. Kontakt med Faggruppen for innovasjon og e-helse kan her bli
nyttig. Tjenesteinnovasjon blir sentralt fremover, viktig at dette ivaretas. Å
bidra til at studentene får det rette perspektivet ses som veldig positivt,
herunder TVEPS.
Det trengs mer forskning i kommunene (frisklivs- og mestringssentre), gruppen
bes ta hensyn til det. Forebygging legges tett opp mot mestring, både primær og
sekundær forebygging må vektlegges. Holde fokus på helsetjeneste, ikke
folkehelse.
På folkehelsefronten skjer det mye som helsevesenet ikke har noe kontroll med,
individuelle behov i kombinasjon med teknologisk utvikling. Det ble antydet at
dette kan bli tema for en annen faggruppe.
Faggruppens mandat ses som et langsiktig arbeid, ikke fastsatt sluttdato for
arbeidet pt.

Sak 23-18 Innspill om helseklyngen - Arendalsuka
Det er planlagt en generell presentasjon av prosjektet i tillegg til 3-4 konkrete
tiltak. Total tidsramme er ca. en time.
Arbeidsgruppen kom med konkrete forslag som følges opp i etterkant.

Sak 24-18 Samarbeidsmidler for 2019 – forslag til utlysning
Saken utsettes til neste møte.

Sak 25-18 Profilering Alrek helseklynge – orientering
Presentasjon v/ kommunikasjonsrådgiver Marion Solheim, MED-UiB.
Innspill til hvordan Alrek helseklynge kan profileres utad både ift logo/grafisk
profil, sosiale medier og bruk av ambassadører.
Arbeidsgruppen ser behovet for en styrking av profileringen – ikke minst i
forbindelse med Arendalsuka - og ønsker at saken tas opp igjen på kommende
møte 14. juni.

Sak 26-18 Møtedatoer høsten 2018
Forslag til møtedatoer for høsten foreligger, og møteplan fastsettes på neste
møte i gruppen.

