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Vedlegg til Sak 23/22     Adm. dir. rapport. 

Personal: 
En medarbeider har sagt opp ved Helseinnovasjonssenteret og slutter ved utgangen av september.  
Stilling er lyst ut og det er gjort tilsetting i stillingen. Ny medarbeider tiltrer ved årsskiftet.  
Det er gjennomført lønnspolitisk drøftingsmøte og lokale forhandlinger for 2022. Partene har  
kommet til enighet innenfor den anbefalte rammen fra KS Samfunnsbedriftene. 
 
Økonomi: 
Statstilskuddet for 2022 del 2 er innbetalt. Totalt utbetalt 10,3 MNOK for 2022. 
Innvilgede midler på prosjekter i 2022: 
- Offentlig Phd: 594 000 Innvilget også for 2023, 2024 
- Hav og helse:   25 000  Avsluttet 
- CCSDI:    25 000  Avsluttet 
- CareScreen:   ca. 50 000  Uavklart beløp 2022, innvilget også for 2023 - 2026 
-        P4di2:  250 000 Totalt 500 000 der 250 000 også utbetales i 2023 
-        APSD:           ca.  50 000 Uavklart beløp                                             

Sum  994 000 
 
Dette medfører at inntektene blir noe lavere enn forutsatt i budsjettet. Samtidig foreligger det 
besparelse i lønnsutgifter slik at det ikke vil ha negativ innvirkning på årets budsjett. Viser for øvrig til 
gjennomgang i sak 24/22. 
 
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. Avslag på søknad.  
               Vurderes revidert søknad 
-         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. Svarfrist på 
søknad er utsatt. 

- 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. 
Avslag på søknad.  

- Prosjekt 13526 «Min T2D» søkt midler fra statsforvalter for spredning av prosjektet. Innvilget 
250 000 kroner som tilfaller Hustadvika kommune.  

 
Utvalgte aktiviteter: 
Utadrettet virksomhet: 
 HIS samlet en gruppe med internasjonale forskere i Kristiansund den 10 og 11 august med tanke 

på innlevering av en EU - søknad fra konsortiet. 
 HIS har hatt besøk av representanter fra Stortinget ved flere anledninger. 

o Andre N. Skjelstad fra Venstre som representerer Nord-Trøndelag og er medlem av 
kommunal- og forvaltningskomiteen. Deltok sammen med Pål Farstad, representant fra 
Venstre på Fylkestinget i Møre og Romsdal 
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o Ingvild Wetrhus Thorsvik fra Venstre som representerer Vest Agder og er medlem av 

justiskomiteen. Deltok sammen med Ragnhild Helseth fra Venstre i Kristiansund 
o Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre som er komiteleder for helse- og omsorgskomiteen og 

helsepolitisk talsperson for Høyre. Deltok sammen med Helge Orten, Siri – Ann Roska 
som er kommunikasjonsrådgiver helse og omsorg for Høyre, Elisabeth Hveding og 
Torbjørn Sagen fra Kristiansund Høyre  

o Helge Orten som er stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal og medlem av 
finanskomiteen 

 HIS har hatt besøk fra styret i FRP sin ungdomsgruppe Møre og Romsdal samt medlem fra 
sentralstyret 

 Oppfølging av søknad om økt statstilskudd til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Inviterte 
også helse – og omsorgsministeren til å besøke oss. Hun takket ja, men besøket utsatt på grunn 
av endring i programmet 

 Møte og dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune relatert til arbeidet om flere statlige 
arbeidsplasser til fylket 

 Holdt foredrag for blant annet: alderspsykiatrisk seksjon Helse Møre og Romsdal, 
pensjonistforeningen Kristiansund 

 Gjennomfører møter og besøk ute hos HIS sine eiere. Møtt Rauma kommune, Kristiansund 
kommune, Hustadvika kommune, Aure kommune, Molde kommune, Møre og Romsdal 
fylkeskommune, Aukra kommune, Sunndal kommune. Avtalt møter med Surnadal kommune, 
Rindal kommune, Tingvoll kommune, Gjemnes kommune.  

 Deltar med stand under forskningsdagene i Kristiansund i uke 38 og 39 
 HIS holder åpningsinnlegg ved Helseinnovasjonsuka 26.–30. september i Bodø. Inovacare løfter 

frem innovasjon i helsesektoren med et spesielt fokus på samhandling og E-helse.   


