Vedlegg til sak 19 2019 Møte 2 Adm.Dir rapport. Offentlig
Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.
Personell:
• Ingen endringer siden forrige orientering
FoUI:
Pågående prosjekt:
• Hospital@Home fortsetter. Viser til orientering i forrige styremøte.
• T2D: fortsetter. Viser til orientering i forrige styremøte. Det er satt opp totalt regnskap
på prosjektet hittil. Det ble sendt reportasje i NRK radio Møre og Romsdal med intervju
og orientering om dette prosjektet i uke 49.
• Økt forskning for Økt kunnskap. Prosjektet avsluttes nå i år. Må avklare om det er
aktuelt å søke nytt prosjekt i forlengelse av dette.
• Andre prosjekt: Viser til gjennomgang og skriftlig informasjon i forrige møte.
Potensielle nye prosjekt:
• Muntlig orientering om henvendelser og kartlegginger opp mot potensielle nye
prosjekt.
Andre aktiviteter/tiltak
• Møte gjennomført den 29 november med leder for velferdsteknologiprogrammet med
flere, for å komme med innspill til satsning på velferdsteknologi etter programperioden
og HIS sin rolle i den nasjonale satsningen. HIS fikk gode tilbakemeldinger på HIS sin
modell for å utarbeide nye løsninger og hvordan disse er tenkt implementert. Blir nytt
møte og videre oppfølging om noen måneder.
• Presentasjon hjemmesykehus og medisinsk avstandsoppfølging på NSF`s e-helsekonferanse i februar 2020
• Invitert til og deltatt ved den finske ambassades markering av den finske selvstendighetsmarkeringen.
• Gjennomført møte med Forskningsrådets leder i Møre og Romsdal. Helseinnovasjonssenteret blir fast medlem i forskningsforum Møre. Avtalt videre oppfølgingsmøte for
gjensidig informasjon om forskningsaktivitet. Positive tilbakemeldinger på medvirkning
til videre avklaring av prosjekt relatert til innføring av helseplattformen. Tilbakemelding
på samarbeid inn mot aktuelle prosjekt.
• Avtalt møte med Tingvoll kommune og Aure kommune for dialog rundt FoUI samarbeidet innen helseområdet henholdsvis den 16 og 17 januar.
• Deltatt i kommunestyremøte i Rindal den 21 november. Rindal kommune har fattet
vedtak om kjøp av aksjer i Helseinnovasjonssenteret så snart det blir mulig å gå inn på
eiersiden i selskapet.
• Fortsetter å avtale møter med eierkommuner for dialog rundt FoUI samarbeidet innen
helseområdet
• Pågår løpende 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.
Behov for å spisse fokus og generere økt FoUI aktivitet. Legger opp til revidering av
virksomhetsplan, fremlegging av handlingsplan samt diskusjon rundt prioriterte satsninger i
kommende periode til neste styremøte.
Økonomi

Jmf. egen sak om budsjett og inngående balanse.

