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Vedlegg til Sak 06/22     Adm. dir. rapport. 

Personal: 
Maria Therese Aasen-Stensvold har sagt opp sin vikariatstilling ved Helseinnovasjonssenteret. Hennes 
siste arbeidsdag er den 31 mars.  
Runa Overå Hide sitt vikariat forlenges ut 2022. 
Det gis en kort muntlig orientering om status øvrig personell i møtet. 
 
Økonomi: 
Årlig søknad om utbetaling av statstilskudd ble sendt i januar og tilsagnsbrev er mottatt med første 
utbetaling for 2022 per 1 mars.  
Innvilgede midler på prosjekter i 2022: 
- Offentlig Phd:         594 000 
- Hav og helse:    25 000  
- CareScreen:             ca.    200 000 
 
Pågående søknader:  

- Opprinnelig prosjekt 13550 AI PHOCUS er etter anbefaling fra forskningsrådet delt opp i to 
uavhengige prosjekt: 
a) 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.  

b) AI PHOCUS AAA (Artificial Intelligence guided Point-Of-Care UltraSound of Abdominal  
Aortic Aneurysm in remote areas) er et større prosjekt over flere år. SINTEF vil stå som 
hovedsøker i løpet av våren 2022. 

- Et nytt prosjekt vil etableres hvis det gis tilskudd til prosjektet «Samhandling i psykisk 
helsevern». Det er søkt midler fra Stimulab av Kristiansund kommune med bistand av HIS. I 
hvilken grad HIS kan være leverandør til prosjektet og mottaker av midler er under 
behandling av Digitaliseringsdirektoratet. 

- Nytt prosjekt 13575 «P4di2» er en videreutvikling av prosjekt 13526 «Min T2D» som det 
søkes 500 000 kroner til forprosjekt på. HIS er søker på forprosjekt. 

- Prosjekt 13570 «Raskere innføring av helseinnovasjon i tjenestene» søkes det om 2 000 000 i 
tilskudd som fordeles med ulike aktører over ett år. Søknad med fokus på tjenestene der 6 
kommuner er søkere. HIS vil ha en betydelig rolle i prosjektet. 

- Sannsynlig videre søknad på prosjekt 13553 «Inn på tunet». Helsenæringsaktører er søkere til 
Innovasjon Norge der HIS vil ha en koordinerende rolle. 

Prosjekt 13526 «Min T2D» søker midler fra statsforvalter for spredning av prosjektet som  
tilsvarer dekning av en stilling i et år.  

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

 
Utvalgte aktiviteter: 
Utadrettet virksomhet: 
 HIS er invitert som ekstern deltaker i en av faggruppene innen Helsefellesskap i Møre og 

Romsdal. HIS har gjennomført et innsiktsarbeid som har kartlagt kommunene i fylket sin innsats  
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innen forskning, innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling. Rapporten er utsendt til alle 
kommunene i fylket for innspill og kommentarer. Legges frem for faggruppen senere i mars. 

 HIS har hatt besøk fra Helseplattformen for utveksling av informasjon og potensielle 
samarbeidsaktiviteter 

 Dialogmøter med I4Helse 
 Dialogmøte med Optimedis AG, internasjonal helseaktør som arbeider med modeller for 

bærekraftig helsetjenester 
 IHCHI konferanse med innlegg. Institute for human centred health innovation med base i Sveits. 

Internasjonalt senter for helseinnovasjon 
 I tillegg presentasjoner og foredrag samt møter med mange ulike interessenter 

  
 

 
 
 
 
 
 
 


