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.

Utlyst stilling: Klyngefasilitator
Alrek søker klyngefasilitator (seniorrådgiver) i 100 % fast stilling. Les mer her: Klyngefasilitator
(Seniorrådgjevar) ved Alrek helseklynge (JobbNorge) Søknadsfrist: 8. desember

Samarbeidsmidler 2020
Utlysningen av samarbeidsmidler for 2020 har generert forslag til mange samarbeidsprosjekter blant
partnerne i klyngen, hele 15 søknader skal vurderes i denne runden. En vurderingsgruppe legger frem et
forslag om prioritering og tildeling i møte for Arbeidsgruppen i Alrek helseklynge 12. desember. Tildelingen
annonseres straks etter møtet.

Dagsseminar: Eldre i Alrek
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Høgskulen på Vestlandet og Bergen kommune arrangerer
onsdag 6. desember dagsseminaret «Eldre i Alrek». Ønsket er å samle partnere som jobber med eldre eller
eldrespørsmål og diskutere utfordringer knyttet til eldrehelse.
Seminaret er på Scandic Ørnen, kl. 09.00 – 15.00. Påmelding innen mandag 2. desember, eller til seminaret
er fulltegnet, på https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7478361

Studentpanelet arrangerer tverrfaglig kveld
Studentpanelet for Alrek helseklynge arrangerer en tverrfaglig studiekveld med fokus på aktuell forskning.
Les mer på Alrek studentpanel sin Facebookside.
Kvelden er arrangert med støtte av Samarbeidsmidler for 2019.

Status fra byggeprosjektet
Byggeprosessen har gått svært raskt de siste månedene. Alrek vil være «Tett hus» i desember 2019 og 3. og
4. etasje i blokk A skal være helt ferdig til tekniske tester i februar 2020.
Anskaffelsene av møbler og it-utstyr pågår for fullt og møbelanbudet vil bli sendt ut før jul.
Brukerne som skal inn i bygget vil bli invitert på befaringer våren 2020. Hele bygget vil stå ferdig til
prøvedrift i juni 2020 og møbleringen av bygget vil også begynne i juni. Byggeprosessen er fremdeles i rute,
og UiB vil overta bygget fra entreprenøren Skanska 10. august 2020.
For mer informasjon om helseklyngen, se Alrek helseklynge sine nettsider.
Følg Alrek helseklynge på Facebook.
Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt via e-post til: alrek@uib.no
Med vennlig hilsen

