Vedlegg til Sak 14/21

Adm. dir. rapport.

Personal:
Terese Nerbøvik, rådgiver forskning går ut i foreldrepermisjon fra den 26 april. Oda Skjølsvold er
tilsatt som vikar i stillingen. Hun tiltrådte den 15 mars.
Lillian Karlsen, rådgiver forskning er opptatt i programmet for offentlig PHD av Norges forskningsråd.
Helseinnovasjonssenteret er prosjektansvarlig og NTNU, institutt for samfunnsmedisin og sykepleie er
FOU ansvarlig. Temaet er «Innovasjonsprosjekt Offentlig ph.d. Hjemmesykehus for voksne pasienter».
Lillian tiltrer prosjektet 01.05.2021. Normert varighet tre år.
Det er også inngått et midlertidig engasjement som rådgiver forskning med Runa Overå Hide i
perioden 01.06.2021 til og med 30.06.2022. Dette er viktig for å møte den økte etterspørselen og for
å styrke de tverrfaglige arbeidsprosessene ved senteret.
Det gis en kort muntlig orientering om status øvrig personell i møtet.
Utvalgte aktiviteter:
Utadrettet virksomhet:
➢ Gjesteforelesning HIM, innovasjonsdag sykepleierutdanningen
➢ Forelesning årsstudium i velferdsteknologi og digitalisering ved HIM
➢ Forelesning psykologi Atlanten vg.skole
➢ Forelesning teknologi og forskning Atlanten vg. skole
➢ Presentasjon for ortopedene ved Kristiansund sykehus
➢ Forelesning NTNU/HIV og HIM i masterprogrammet Ledelse i helsesektoren
➢ Møte med Mørebenken sammen med Campus Kristiansund
➢ Møte med Helsedirektoratet
➢ Flere møter med E-helsedirektoratet
➢ Møte med Nasjonalforeningen for folkehelse
➢ Møte med Kreftforeningen
➢ Innlegg på kompetansefrokost
➢ NRK Møre og Romsdal, radio og TV. Innslag om prosjektet «Inn på tunet».
➢ Innlegg om minT2D i Diabetikeren
➢ Møte med ungt entreprenørskap i Møre og Romsdal
➢ Møte med flere helsenæringsaktører
➢ Deltakelse i flere bokprosjekt
➢ Ansvarlig for temamøte CCSDI med påfølgende PODCAST den 28 april
➢ Møte faglige ledere hos eierne til HIS
➢ Praksis innen folkehelse for 4 studenter ved HIM
➢ Praksis for to elever på Innovasjon og ledelse linjen ved Romsdal videregående skole.
➢ Workshop Digitalt nodesenter, norsk katapult
➢ Dialog og innsiktsarbeid på helse- og omsorgsområdet gjennomført for Aukra kommune
➢ Involvert i trepartssamarbeid og aktivitet ved Kavli gård, ved Kavli Foundation
➢ Flere publiseringer: H&H, minT2D
Nye prosjekter:
➢ 13562 PEDAIUS. Forskningsprosjekt om bruk av ultralyd for tidlig intervensjon ved sårutvikling.
Samarbeid mellom SINTEF, HIS, Diabetesforbundet, Rindal kommune, Gjemnes kommune,
Surnadal kommune, andre
➢ 13564 Luftkvalitet og helse. Samarbeidsprosjekt med næringsaktør.
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Andre saker:
➢ Fremtidig lokalisering av Helseinnovasjonssenteret. Til styremøte i september vil det bli fremlagt
en rapport som bakgrunn for behandling av fremtidig lokaliseringsvalg for HIS.
➢ ROS analyse HIS. Det gjennomføres ROS analyse innen 5 områder fremover våren/sommeren.
Ansvarlig trekker inne andre medarbeidere etter behov. Grunnlag analyse spilles inn til alle
ansatte for involvering og innspill.
o Område 1 er datahåndtering/dataanalyse.
o Område 2 er økonomi.
o Område 3 er faglig arbeid.
o Område 4 er Implementering/spredning av kunnskap og prosjekt.
o Område 5 er organisasjon og kompetanse.
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