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Universitetet i Bergen Rune Indrøy RI x  
Universitetet i Bergen - EIA Arne Franck-Nielsen AFN x   
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Sak 13-16 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige 
møte  

 
Vedtak: 
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte ble godkjent. 
 

 
Sak 14-16 Utkast kommunikasjonsstrategi og nettside 
 
Kommunikasjonsstrategi: Robert og Rune orienterte. Se også saksfremlegg med vedlegget 
«161017 Kommunikasjonsstrategi».  
 
Kommentarer til utkast til kommunikasjonsstrategi: Utkastet representerte oppsummerte på 
en god måte momentene det skal arbeides med videre. Noen momenter til det videre arbeid; 
 
Side 11 «HCÅs styringspyramide».  

- Målsettinger gjennomgås for ennå bedre å avspeile «Visjon» og «Strategier». Det kom 
også innspill til at innovasjonsbegrepet under «Strategier» må avklares nærmere.    

Side 15 «Fokus på helseutfordringer og løsninger».  
- Teknologibegrepet bør avklares nærmere.  
- «De voksne» mangler som en av helseutfordringene. Dette kan for eksempel innbefatte 

syke og funksjonshemmede.    

Side 16 «Behovet for signalprosjekter» 
- Signalprosjekter er viktig for å synliggjøre og eksemplifisere tverrfaglig samarbeid. Kan 

gjerne ta utgangspunkt i Faglig forums seminarserie.   

I det videre arbeidet mottar Rune innspill, og flere ønsker å bidra i dette arbeidet.  
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Nettside: Rune orienterte. Det er under utarbeidelse en nettside for Helsecampus Årstadvollen 
som skal bidra til informasjonsspredning og profilering av det samlede klyngeprosjektet, alle 
aktørene og byggearbeidene i Årstadveien 17. Et utkast av nettsiden ble presentert og 
diskutert på møtet.   
 
Kommentarer: 

- Logoen til samarbeidspartnerne skal synliggjøres på forsiden når første versjon 
publiseres.  

- Det oppfordres til å dele lenker til publiserte artikler om Helsecampus Årstadvollen 

Nettsiden blir publisert i løpet av kort tid.  
 
 

Vedtaksforslag: 
Saken tas til orientering og det arbeides videre med disse sakene i hht. de innspill som 
kom fram i møtet. 

 
Sak 15-16 Orienteringer 
 
Oppstart brukerprosess – kort løypemelding. Robert orienterte. Brukergruppen er i gang med 
møter. Parallelt er det avtalt møter med alle miljøene for kvalitetssikring og avklaringer i 
forbindelse med romprogram.  
 

Vedtaksforslag: 
Tatt til orientering.  

 
 

Sak 16-16 Eventuelt 
 
Byggeprosjekt – Arne ga en kort orientering om status 
Kommende møter – Robert minnet om neste møte i Arbeidsgruppen 8. november og møte i 
Styringsgruppen 12. desember.  
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