NYHETSBREV FRA ALREK HELSEKLYNGE
Her kommer siste nytt fra helseklyngeprosjektet.
Nyhetsbrevet skal gi deg informasjon om prosjektets fremdrift og status, relevante nyhetssaker og
kommende arrangement.

Arendalsuka 2018
Arrangementet under Arendalsuka var en stor suksess, og mange tok turen innom Statsraad
Lehmkuhl for å høre på presentasjoner og panelsamtale.
Du kan se bilder og promofilmer på arrangementets Facebook event.

Studentengasjement for helseklyngen
Ved årets studiestart er det ekstra blest om helseklyngen, med egen stand for nye studenter både
ved Høgskulen på Vestlandet og på UiB.
Engasjerte studentmedarbeidere setter Alrek på kartet, og prøver å rekruttere nye studenter til blant
annet tverrfaglig studentkveld som arrangeres tirsdag 28. august.
Her vil det presenteres eksempler på tverrfaglige studentprosjekt, blant annet prosjektene som i
2018 fikk samarbeidsmidler av helseklyngen.

Frokostmøter høsten 2018
Faglig forum inviterer også denne høsten til frokostmøter om aktuelle tema:
Mandag 24. september – Hva skal til for å skape et fremragende læringsmiljø i Alrek helseklynge?
Tirsdag 23. oktober - Innovasjon og e-helse i Alrek helseklynge – hva vil det innebære?
Mandag 5. november - Hvordan vurdere klinisk kompetanse/ferdigheter hos studentene?
Møtene holdes på Christie Café (under Universitetsaulaen) mellom kl. 8.00 – 9.30.

Samarbeidsmidler for 2019
Det er nå åpnet for søknader om samarbeidsmidler for 2019 (lenke til utlysning kommer!), og denne
gang er alle partnere i klyngesamarbeidet velkommen til å søke.
Rammen for midlene er utvidet til kr. 600 000, og av disse vil inntil kr. 200 000 gå til tverrfaglige
studenttiltak.
For 2019 vil det være søknader som har fokus på prosjekter relatert til de tematiske faggruppene
(lærings- og mestringsaktivitet, innovasjon og e-helse, registre) bli prioritert.
Søknadsfrist er 12. november. Mer informasjon på Alrek sine nettsider.

Status fra byggeprosjektet
Utvendig riving av det gamle odontologibygget starter denne uken. Det første som rives er fasaden.
Den tyngre rivingen av konstruksjonen starter i uke 35.
Parallelt med dette gjennomføres det en detaljeringsprosess i samarbeid mellom totalentreprenøren
Skanska og UiB. Prosjektets interiørarkitekter (Link arkitektur) har startet arbeidet med
møbleringsplaner.
Dette arbeidet vil pågå utover høsten og brukergruppene vil bli involvert i prosessen.
For mer informasjon om helseklyngen, se Alrek helseklynge sine nettsider.
Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt via e-post til: alrek@uib.no
Med vennlig hilsen

ALREK HELSEKLYNGE

