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Vedlegg til Sak 15/22     Adm. dir. rapport. 

Personal: 
Ut juni en personalressurs mindre i forhold til bemanningsplan etter at medarbeider sluttet.  
 
Økonomi: 
Innvilgede midler på prosjekter i 2022: 
- Offentlig Phd:  594 000 Innvilget også for 2023, 2024 
- Hav og helse:    25 000  
- CareScreen:             ca.      81 000  Innvilget også for 2023, 2024, 2025, 2026 
 
Innsendte søknader: 
-         PRENATAL-friendly CARE in remote areas with artificial intelligence guided Point-Of-Care  
               UltraSound and remote medical follow-up. 1,3 millioner over 4 år. ca 80 000 inn fra  
               Forskningsrådet til HIS i 2022 hvis søknaden innvilges.  
-         AI PHOCUS AAA (Artificial Intelligence guided Point-Of-Care UltraSound of Abdominal  

Aortic Aneurysm in remote areas) er et større prosjekt i perioden 2022 - 2026. Hvorav HIS er 
beregnet et tilskudd på 875 000 i perioden i henhold til innsats i arbeidspakkene. 

- Nytt prosjekt 13575 «P4di2» er en videreutvikling av prosjekt 13526 «Min T2D» som det er 
søkt 500 000 kroner til forprosjekt på hos regionalt forskningsfond, hvorav ca. 200 000 
tilfaller HIS ved evt. tildeling 

- Prosjekt 13570 «Raskere innføring av helseinnovasjon i tjenestene» er det søkt om 1 800 000  
i tilskudd fra Regionalt forskningsfond over to år, hvorav 500 000 tilfaller HIS. Søknad med 
fokus på tjenestene der 6 kommuner er søkere. HIS vil ha en betydelig rolle i prosjektet.  

- Prosjekt 13526 «Min T2D» søkt midler fra statsforvalter for spredning av prosjektet på kroner  
356 000. Ingen midler tilfaller HIS.  

- I prosjekt 13556 «APSD» er det søkt midler hos statsforvalter for videre gjennomføring. 
Molde kommune er søker, men hvor deler av oppgavene tilfaller oss. Søknad avgjøres i juni. 

 
Utvalgte aktiviteter: 
Utadrettet virksomhet: 
 HIS ved Bjarte har holdt faglig innlegg på Demenskonferansen i Møre og Romsdal. Stort oppmøte 

fra hele fylket 
 HIS har hatt besøk av representanter fra senterpartiet samt statssekretær ved statsministeren sitt 

kontor 
 HIS har hatt besøk av ca. 20 representanter fra fag- og politisk avdeling fra Norsk 

Sykepleierforbund  
 Søknad om økt statstilskudd sendt til Helse- og omsorgsdepartementet ved statsråden. Hatt 

oppfølgende møte med Mørebenken og stortingsrepresentant(er) 
 Prosjektet «AIET», det aldersvennlige samfunn. Et internasjonalt prosjekt med flere aktører. 

Besøk fra Litauen og Estland på dagskonferanse 3 mai  
 Bistått Høgskolen i Molde/Kristiansund med praksis i kommuner for studenter på 

Helselogistikklinjen samt holdt foredrag for masterstudenter i helseledelse Høgskolen i 
Volda/Høgskolen i Molde 


