Fremtidig lokalisering av Helseinnovasjonssenteret
Helseforetaket må i løpet av mai 2021 vedta en plan for oppgradering av delar av arealet i
nåværende Kristiansund sjukehus. Det innebærer at det meste av arealet må vere «fordelt» mellom
de som frå 1. mai 2024 skal vere lokalisert i DMS Kristiansund etter at akuttsjukehuset på Hjelset er i
drift. Styret i Helseinnovasjonssenteret bør starte strategisk drøfting av lokalisering av senteret nå i
tilfelle man har ønsker om at senteret skal inn i DMS Kristiansund.
Campus Kristiansund skal stå ferdig i 2023 som et senter som skal inneholde høyskoletilbud, fagskole,
samt vekstmiljø for næringslivet og forskingsmiljø. HIS er også ønsket som deltaker inn i Campus. Fra
HIS sin side er det tidligere skissert at vi vil ha en viss tilknytning i miljøet ved Campus.
Helseinnovasjonssenteret er i dag lokalisert i Øvre Enggate 8B, Kristiansund og er p.t samlokalisert
med Regionalt responssenter, responsteam og USHT Kristiansund. I prosjektfasen var det et tett,
løpende samarbeid med disse aktørene. I HIS sin vekst og utvikling for å løse samfunnsoppdraget har
man fokusert mer på å samarbeide med kommuner i hele regionen. Det er også inngått samarbeid
med andre aktører med regional/nasjonal rolle som eks. NTNU, SINTEF, NMBU, Helse Møre og
Romsdal HF, med flere. Et godt forankret nettverk med ulike samarbeidsaktører skal bidra til
fremskaffelse av resultater med nasjonal betydning. Dette medfører mye mer prosjektrettet kontakt
med de ulike samarbeidpartnere i prosjektene. Denne kontakten foregår mye på web, over telefon
og fysiske møter både eksternt og internt. Kontakten med de ulike interessentene er svært viktig for
senterets videre utvikling, men er i mindre grad knyttet til lokal samlokalisering mot andre miljø.
Erfaringen så langt er at fysisk samlokalisering er av underordnet betydning for å sikre et bredt og
tett kontaktnett mot både lokale, regionale og nasjonale deltakere og samarbeidspartnere i FoUI
prosjektene. For å koordinere og fordele interne ressurser og kompetanse foregår det en utstrakt
intern dialog og samarbeid. At lokalene er tilpasset intern møteaktivitet, gode kontorlokaler for de
ulike funksjonene og stillingene ved senteret, plass for innleid personell/forskere og studenter, vil
være HIS sitt sentrale behov. HIS har også ambisjoner om vekst, og mulighet for noe utvidelse av
kontorareal vil være ønskelig.
Dagens lokaler ligger sentralt i Kristiansund, med lett tilkomst og ivaretar HIS sin uavhengige og frie
rolle i samhandlingsrommet mellom aktørene.

