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Vararepresentanter som deltok på møtet; Elena Sandgathe (HDS), Ingrid Torsteinson
(VID) og Anita Røyneberg Alvheim (Bergen kommune).

Sak 06-20 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra
forrige møte
Innkalling og saksliste fra forrige møte ble godkjent. To saker meldt til
eventuelt. Referat godkjent, men det ble kommentert at referatført punkt
om livskvalitet som del av første setning i mandat for barn og unge (sak
03-20) må følges opp. Det ble også etterspurt presisering av antall
representanter fra hver institusjon som kan meldes inn til de nye
faggruppene. Inntil 3 representanter anses som greit.

Sak 07-20 Orienteringssaker
•

•

•
•

•

Byggeprosess Årstadveien 17 – status; Befaring for brukere er i
gang, 20 % av bygget er ferdigstilt og klart for møblering. Det kan
legges til rette for å ha et av arbeidsgruppens møter i mai måned i
brakkerigg, kombinert med befaring i bygget.
Orientering fra Den sentrale brukergruppen; Tilsettingsprosess for
klyngefasilitator er snart ferdig, tilbud om stillingen har gått ut.
Administrativ gruppe har fått mandat som husråd, følger opp med å få
på plass vitenskapelig tilsatt i gruppen. Navnekonkurranse lyses ut,
dels for møterom og dels for undervisningsrom (to separate tema,
forslag til 12 navn innenfor et tema). Åpningsukekomiteen er i full
gang, og koordinerer sin planlegging med den offisielle åpningen.
Det ble drøftet eget navn på nybygget i Årstadveien 17, og Helge Rekve
viste planlagt fasademerking. Arbeidsgruppen ønsker at alle bygg på
Årstadvollen som inngår i helseklyngen merkes med Alrek helseklynge.
Endelig mandat husråd for Årstadveien 17; Mandat ble sendt på
sirkulasjon etter forrige møte, er nå ferdigstilt.
Møtet med Helsecampus Stavanger 13. februar; Det ble referert
kort fra møtet, inkludert formøte med Norwegian Smart Care Cluster.
Klyngen i Stavanger er mer knyttet mot næringslivet enn vår klynge i
Bergen. Ønske om at klyngen inviteres til oss i åpningsuken.
Om mulighetsstudium byggetrinn 4 helseklyngen; Et notat fra
MED er utarbeidet, og en skal forsøke å få til en mulighetsstudie på
bakgrunn av dette. Et delmål er en reguleringsplan for tomten.

Sak 08-20 Status for arbeid med Arendalsuka 2020
Oppfølging av sak 02/20 fra sist møte. Status v/ Marion Solheim
Det planlegges for en sesjon i hovedteltet. Ønske om å få studentguider til
å stå på standen. I tillegg må en ha med en teknisk ansvarlig, ingeniør fra
HVL? Det er under arbeid en trykksak som skal profilere miljøene. Videre
fastsetting av økonomiske midler følges opp.
Spørsmål fra arbeidsgruppen om det er det mulig for andre partnere å
bruke standen på tidspunktene som ev er ledige. Få med andre aktuelle
representanter på standen som kan trekke folk? Drøfting av om bekledning
med hvit frakk på standen for ensidig vil ses som symbol på helsevesen og
sykdom?
Arbeidsgruppen holdes løpende orientert om videre planlegging.

Sak 09-20 Visjon kortversjon, Alrek helseklynge
Oppfølging av sak 05/20 fra sist møte.
I utarbeidelsen er det viktig å definere hvem som er målgruppen; innad
eller utad? Er det noe som særpreger Alrek spesielt?
Tverrfaglig innsats for helse er det sentrale. En kortversjon trenger ikke
inneholde ordet helse siden det allerede ivaretas i navnet på klyngen.

Ønske om at gruppen som har kommet med foreløpige forslag fortsetter
arbeidet, men den må suppleres med kommunikasjonsfolk. SNØ bes kalle
inn gruppen for videre oppfølging.

Sak 10-20 Rapportering på samarbeidsmidlene 2019
En oversikt over rapportering fra prosjektene som fikk samarbeidsmidler i
2019 var lagt ved saken. Rapportering var primært meldt inn på
standardisert digitalt skjema, og mange prosjekter hadde i tillegg lagt ved
fyldig dokumentasjon på sitt arbeid.
Det er ønske om at arbeidsgruppen på et senere tidspunkt kan invitere et
utvalgt prosjekt til et møte for å få en mer utfyllende rapport.

Sak 11-20 Eventuelt
A: Nybygget som lokalitet for konferanse: En henvendelse fra
European Forum for Primary Care om å arrangere en europeisk konferanse
i nybygget i 2021 har nå funnet en alternativ løsning. Nybygget har ikke
nok plass. Prosjektet ønsker allikevel å ha med Alrek helseklynge som
partner. Det ønskes noe mer utdypende informasjon om hva det vil
innebære. Vi ber Senter for omsorgsforskning v/ Janne Bjorheim Bøe om
det, og videresender til arbeidsgruppen.
B: Kommunikasjonsforum; Kommunikasjonsavdelingen ved UiB stiller
med en rådgiver som overtar som leder i forumet; Odd Vegard KandalWright. NORCE bidrar som tidligere avtalt i forumet, og avklarer sin
representasjon i forhold til øvrige komiteer. Kommunikasjonsforum bes om
å komme snarlig i gang med møter igjen, og arbeidsgruppen ønsker tett
kontakt.

