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Sak 18-17 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige 
møte  

 
Vedtak: 
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte ble godkjent. 
Nina Langeland ledet møtet.  
 

Sak 19-17 HelseOmsorg21  
 

a) NM orienterte om HelseOmsorg21 med særlig relevans for HCÅ. Rådet spisser sine 
satsingsområder og et kunnskapskapsløft for kommunene er et fortsatt prioritert 
område.  Helsedata er et eksempel på områder der det nå er etablert strukturer og der 
rådet vil kunne ha noe mindre fokus fremover.   

b) NM og GR orienterte om Rådsmøte for HO21 i Bergen 30.mai. Helsecampus 
Årstadvollen vil være hovedtema for møtet. Frist for ferdigstilling av program er 20. 
mai. Det legges derfor opp til et koordineringsmøte 16. mai.     
 
Vedtak: 

 Saken ble tatt til orientering  
 

Sak 20-17 Brukerprosess Årstadveien 17   
GR orienterte 
 

a) Status arbeid med undervisningsarealer.  
Sentral brukergruppe har oppnevnt en undergruppen Brukergruppe læringsarealer. 
Gruppen har som mandat og å anbefale utforming av læringsarealene i HCÅ. Et sentralt 
punkt i gruppens anbefaling er at HCÅ skal ha fremtidsrettede læringsarealer og 
prioritere læringsarealer UiB ikke har fra før av. På bakgrunn av denne anbefalingen vil 



Sentral brukergruppe gi sitt råd på sitt møte 16. mai.  GR avklarer videre prosess med 
RB.  
 

b) Oddrun Samdal, viserektor for utdanning, har dannet en ressursgruppe som skal se på 
fremtidens undervisning ved UiB. I den sammenheng ble det arrangert en studietur til 
Helsinki april 2017. Guri Rørtveit (leder Sentral brukergruppe), Ivar Nordmo 
(observatør og ressursperson Brukergruppe læringsarealer) og Ove Botnevik (EIA) var 
blant deltakerne på studieturen. Tema var blant annet utforming av fremtidens 
læringsarealer.   

 
Vedtak: 

 Saken ble tatt til orientering  
 
 
Sak 21-17 Kommende kommunikasjonsaktiviteter 
RI orienterte.  
 

a) Arendalsuka 2017. Den 16. august arrangerer UiB frokostseminar med tema HCÅ og 
med foreløpig tittel: «Helse for fremtiden – slik endrer vi helse-Norge»  

b) Annet.  
- HCÅ ble presentert på Christiekonferansen 2017 med tilbakemeldinger at dette var 

et spennende prosjekt. Noen tilbakemeldinger gikk på ønsker om mer konkret 
innhold i kunnskapsklyngen, gjerne med konkrete tiltak og prosjekter.  

- Media. Det er planlagte saker i både Aftenposten, BA og Helsemagasinet NRK. 
- Det er planlagt et arbeidsmøte 23. mai angående nettsidene til HCÅ. 
- Det er ventet av helse blir et sentralt tema i forbindelse med Stortingsvalget til 

høsten.  

Vedtak: 
 Saken ble tatt til orientering  
 
Sak 22-17 Faglig forum 
KW orienterte 
 

a) 21. april ble det arrangert et arbeidsmøte der utdanningssamarbeid var et sentralt 
tema. Mer informasjon om møtet finnes på nettsidene 
(http://www.uib.no/strategi/helseklynge)  
 

b) b) Andre aktuelle saker. Faglig forum har planlagt et heldagsmøte 29. mai for å 
konkretisering av arbeidet og utarbeidelse av tiltaksplan. I den sammenheng vil 
studentinvolvering være et tema. Et forslag som er lansert er egen studentkonferanse 
til høsten – arrangert av studentene selv. Dette vil bli videre diskutert.  Se også sak 23-
17. 

 
Vedtak: 

 Saken ble tatt til orientering  
 
Sak 23-17 Seminar / Kongress høst 2017 
GR innledet. I forbindelse meg brukerprosessen er det et ønske å arrangere en konferanse 
med alle brukere og samarbeidspartnere, tilsvarende arrangementet på Solstrand 2016. 
Innspill til tema fra brukergruppen er fremtidens læringsformer og arealer. Også andre tema 
som studentinvolvering i forskning, tjenesteinnovasjon og brukerorientering ble diskutert.  
 
Det var ønske om at Faglig forum ivaretar videre planlegging av konferanse, og vurderer 
sammenslåing med planlagt studentkonferanse (jfr. punkt 22/17 b)  
 

Vedtak: 
 Saken ble tatt til orientering  
 
Sak 24-17 Byggeprosess Årstadveien 17  
AFN orienterte.  
Prosjektet holder fremdriftsplan. Byggeprosjektet jobber med utarbeidelse av 
konkurransegrunnlaget som skal være klart før sommeren 2017.  Det sendt ut varsel om start 

http://www.uib.no/strategi/helseklynge


planarbeid til berørte naboer og etater. Fristen for kommentarer et gått ut og det er foreløpig 
ikke kommet inn kommentarer av vesentlig karakter. Oppfølgingsmøte med kommunen er 
planlagt 18. mai.  
 
Det er skrevet kontrakt med Veidekke Entreprenør AS om Innvending riving og miljøsanering 
som blir en egen entreprise med oppstart august 2017.    
 

Vedtak: 
 Saken ble tatt til orientering  
 
 
Sak 25-17 Eventuelt 
 
NM orienterte om Kunnskapskommunekonferansen 2017. Utkast til program er utarbeidet. 
Konferansen finner sted 15. juni i Universitetsaulaen i Bergen.  
 
Lenke til Kunnskapskommunen: 
https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/kunnskapskommunen  
 
Lenke til påmelding til Kunnskapskommunekonferansen 2017: 
https://www.deltager.no/BK/kunnskapskommunekonferansen_2017-
_sammen_for_fremtidens_kommunale_helse-_og_omsorgstjenester_2017 
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