
 

 

Vedlegg til sak 12 2019 Møte 1 Adm.Dir rapport. Offentlig tilgjengelig. 
 

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift. 
 
    Personell: 

• En redegjørelse av bemanningssituasjonen og personell i møtet. 
 

     FoUI:  
     Pågående prosjekt: 

• Hospital@Home fortsetter. Oppstart med nye pasienter og videre bredde ut 
prosjektet. Vært reportasje i NRK Møre og Romsdal der Helseministeren uttalte seg 
positivt om prosjektet.  
 

• T2D: Arbeid pågår. Neste steg er spredning og involvering kommuner sammen med 
HIS og CERG (NTNU, st Olavs). Fremdriftsrapport levert. Ìntervju med brukere, 
representanter fra tjenesten pågår.  
 

• Økt forskning for Økt kunnskap. Utviklingsprosjektet har mål om å benytte 
vitenskapelige metoder for å sikre empiriske data generert gjennom et nasjonalt 
ledende RRO-samarbeid og implementering av nye velferdsteknologiske løsninger. 
Arbeider med at det blir balanse mellom måleverktøyet og relevans for 
tjenesteutførelse. Kristiansund kommunes satsning på smart city og KDG er koblet tett 
på for å søke en helhetlig utvikling av den digitale satsningen på bruk av data og 
teknologi. Prosjektet er nå i en aktiv fase.   
 

• Responssenteret tilknyttet hjemmebasert omsorg 
Bakgrunn: Som en videreføring av forprosjektet Økt forskning for Økt kunnskap 
vurderes det om det skal igangsettes et samarbeidsprosjekt mellom HIS, senter for 
helselogistikk (HiM), og andre partnere med målsetning om kvalitetsforbedring av 
tjenestetilbudet i hjemmebasert omsorg.  
 

• Nasjonalt VFT. Pågår 2017 – 2020. HIS er delaktig i noen av prosjektene som 
innføres som del av nasjonalt VFT program. Blant annet medisinsk avstandsoppfølging 
og GPS data til bruk for pårørende. 
 

• CCSDI (Cluster for Co-Creative Service Design) fortsetter i 3 år til med to samlinger før 
sommer. H@H og T2D er løftet opp og ønskes videreført i dette internasjonale 
tverrfaglige forskningsnettverket. HIS er deltakere i programmet/prosjektet. 
 

• Andre 

• Bistand i prosjekt «Forskningsmobilisering på Nordmøre for Campus 
Kristiansund» i tverrsnittet mellom hav og helse. 

• Sideprosjekt T2D med dansk forskermiljø. «Application of configuration 
systems in diabetes mental and physical health empowerment”. NordForsk 
finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og 
forskningsinfrastruktur og er med i denne studien. 

• Bistår og er deltaker med innspill i ulike prosjekt/sammenhenger ut over 
dette. 

 
Potensielle nye prosjekt: 

• Muntlig orientering om henvendelser og kartlegginger opp mot potensielle nye 
prosjekt. 
 



 

 

Andre aktiviteter/tiltak 

• Gjennomført fagdag. Tema: USHT v/ JC- observasjonskompetanse, Bjarte-Dashboard-
løsning, Trond Størseth- AI/rtg mm, Somnofy –radarteknologi og Anders Grimsmo. 
Gjennomført en sesjon med innsiktsarbeid fra deltagere (menti og gruppesamtaler). 

• Møte med KS sentralt i forbindelse med IAgree, løsning for digital samtykke prosesse-
ring for videre avklaring av utvikling og bredding i markedet. 

• Bidratt med kapittel i lærebok i sykepleie og helsefaglig utdanning 

• Laget artikkel i tidsskrift Overlegen. 

• Delta med innspill nasjonalt til hvilken satsning som bør skje innen velferdsteknologi 
etter gjennomføring av det nasjonale programmet. 

• Dialog med Business Finland for potensielt samspill med finsk helseinnovasjon og finsk 
helsenæring. 

• Hatt møte med Helse Midt for å forankre samarbeid innen utrulling av prosjekt og annet 
faglig samarbeid.  

• Deltatt på Innomed konferansen i Trondheim.  

• Presentasjon Hospital at home forskningsnettverk i paliasjon 

• Deltatt på eldredagen sammen med USHT og Responsteam 

• Presentasjon hjemmesykehus og medisinsk avstandsoppfølging på NSF`s e-helsekon-
feranse i februar 2020 

• Deltakelse på regional samling i velferdsteknologiprogrammet  

• Gjennomført møte med e-helsedirektoratet for å informere om HIS  

• Gjennomført møte med KS sentralt for å informere om HIS sin modell og sitt arbeid 
med tanke på videre samarbeid. Møte sammen med KS regionalt.  

• Gjennomført møte med Fylkesmannen for innspill til HIS sin fremtidige rolle regionalt 
innen helse- og velferdsteknologi.  

• Avtaler møter med eierkommuner for dialog og avklaring utfordringer og samarbeids-
form.  

• Pågår aktivitet for å fremme økt engasjement for og samspill med HIS i alle kommuner 
i Møre og Romsdal fylke. 

• I tillegg gjennomgående mye aktivitet ved senteret.  
 

Økonomi 
    I forbindelse med etablering nytt selskap vil vedtak budsjett danne grunnlag for  
    økonomirapportering. 


