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 Navn på helseklynge 

 
Saken gjelder: 
Som ledd i oppfølgingen av UiBs strategi er flere kunnskapsklynger under etablering. 
Dagens navn på helseklyngen er Helsecampus Årstadvollen. Dette navnet har vært diskutert 
med jevne mellomrom både i arbeidsgruppen, styringsgruppen og i deler av fagmiljøene helt 
siden initiativet rundt å etablere en helseklynge ble tatt. Høsten 2017 bad arbeidsgruppen 
Kommunikasjonsforum om å utrede og lage en rapport om helseklyngen bør skifte navn. 
Kommunikasjonsforum anbefalte at navnet skiftes og foreslo Bergen helseklynge (Bergen 
Health Cluster). 
 
Saken har senere vært diskutert i to arbeidsgruppemøter før den ble lagt frem for 
styringsgruppen 13.3.2018. I løpet av prosessen kom det opp nye forslag til navn i tillegg til 
Bergen helseklynge, bl.a. Alrek helseklynge (Alrek Health Cluster) og Årstad helseklynge 
(Aarstad Health Cluster). Det ble også foreslått navn som inneholdt primærhelsetjeneste, 
folkehelse og innovasjon, men disse navnene ble samlet vurdert å kunne være begrensende 
(ikke samlende) for initiativet.  
 
Saken ble lagt frem for styringsgruppen i møte 13.3.2018. Styringsgruppen gikk inn for bytte 
av navn, og ønsket ikke å bruke begrepet «campus» da det normalt viser til et 
universitetsområde utenfor bykjernen. Initiativet er en kunnskapsklynge, etablert for å utvikle 
samarbeid med en rekke eksterne aktører, og styringsgruppen mente derfor at «klynge» 
inngår i navnet. Styringsgruppen mente også at et navn med den særnorske bokstaven «å» 
burde unngås.  I diskusjonen ble det også av noen pekt på at Bergen helseklynge var et 
tidligere etablert initiativ som nå er lagt ned, og at dette kunne gi opphav til forveksling. Andre 
mente at Alrek helseklynge ville bidra til identitet og samtidig kunne virke inviterende ut over 
Bergensregionen. 
 
Etter diskusjon, der de ulike institusjonsrepresentantene gjorde rede for sitt syn, anbefaler 
styringsgruppen at Helsecampus Årstadollens skifter navn til Alrek helseklynge.  Dette vil 
fungere også i når man kommuniserer internasjonalt, samtidig som stedsnavnet har klare 
historiske røtter.  

 
Universitetsdirektørens kommentarer: 
Et godt navnevalg, er utfordrende. Et godt navn skal helst være kort, enkelt å huske og angi 
tydelig hva som er aktørens kjernevirksomhet. Navnet bør ikke skape fare for forveksling 
med andre aktører på samme felt. I tråd med forslaget fra styringsgruppen for Helsecampus 
Årstadvollen legger Universitetsdirektøren fram følgende  
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Universitetsstyret slutter seg til styringsgruppens forslag om at Helsecampus Årstadvollen 
skifter navn til Alrek helseklynge (Alrek Health Cluster). 
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