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Initiativet bak Helseinnovasjonssenteret

• Ideen om Helseinnovasjonssenteret vokste ut 

fra Nordmøre Regionråd ORKidé i 2015 basert 

på identifiserte behov og muligheter i 

lokalsamfunnet.

• Tilskudd fra HOD til etablering av 

Helseinnovasjonssenteret som et 2-årig prosjekt 

(2017 til mars 2019). 

• I dag har senteret over 30 spiss- og kompetanse 

arbeidsplasser, mange samarbeidspartnere og 

høy prosjekt aktivitet.

• Helseinnovasjonssenteret ønsker å bidra til en 

kunnskapsbasert utvikling av helsetjenestene for  

sammen å løse fremtidens helseutfordringer.



Verktøy og arbeidsmetode

Helseinnovasjonssenteret fokuserer på:

• Forskning, Utvikling og Innovasjon 

• Responssentertjenester og varm teknologi

• Helsenæring

• Samhandling

Forskningsdrevet innovasjon: 

• Ny kunnskap gjennom forskning

• Anvendelse av kunnskap og 

forskingsresultater i tjenesteutvikling 

• Brukermedvirkning og tjenestedesign

Samhandling:

• Primær- og spesialisthelsetjenesten

• Brukere, pårørende, frivillige

• Industri og næringsaktører



Helseinnovasjonssenteret som brobyggerForskningsdrevet Innovasjon og Utvikling
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skaper vi 
muligheter



Varme Hender med Varm Teknologi

Økt forskning for Økt kunnskap
Forskningsbasert innovasjon, digitalisering og teknologi

Hvordan kan min og din data bidra til bedre, tryggere og mer tilpassede 
tjenester for deg, meg og fellesskapet

- Viktig å erverve å ta vare på erfaringer og kunnskap man opparbeider seg gjennom 
prosessen

- Forskningsarbeidet er knyttet til data generert i RRO-systemene. 

- Data Informasjon Kunnskap

Behov, Tilrettelegging, Trygghet, Forebygging

Partnere: Helseinnovasjonssenteret, Møre og Romsdal Fylkeskommune med Campus Kristiansund
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Varm
Teknologi

Desember måned, normalisert Kristiansund Kommune, 2014-2017 (tot. akt ala/time)
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#1 #2

#1 #2

Høyt antall aktiverte alarmer (superbrukere #1#2), månedlig
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4 av 11 kommuner, 2017 (ant.akt.ala/mnd)

Kristiansund kommune, 2017 (ant.akt.ala/mnd)



Varme Hender med Varm Teknologi

Dette kan blant annet bidra til:

-Økt kunnskap gjennom analyse og prosessering av store relevante data med støtte i AI

-Ny og forbedret teknologiske løsninger: AI, avstandsoppfølgende- og mestringsteknologi

-Tilrettelagte tjenester basert på behov; pasientsentrert helsetjeneste

-Bedre helse og omsorgstjenester og økt trygghet for deg, meg og oss.

-Økt grad av forebygging og tidlig intervensjon for bedre helse for folket

-Nye tjenester, ny og økt verdiskapning

-Mer effektiv, økt planlegging, forutsigbarhet -felles målepunkter

-Ny og Bedre Samhandling, Mer Helhetlig Helsetjeneste



Varme Hender med Varm Teknologi
-Nye Tjenester

Intravenøs antibiotikabehandling i spesialisert hjemmesykehus
- en ny tjenestemodell for samhandling med bruk av 

mestrings- og avstandsoppfølgende teknologi.

hospital@home

Samarbeid: Helseinnovasjonssenteret, spesialist- og 

kommunehelsetjenesten, Sykehusapotek og Sintef

Translasjonsforskning og samhandling: Hvordan kan 

forskningsresultater anvendes direkte inn i helsetjenesten for 

brukeren?

Samarbeid: Helseinnovasjonssenteret, spesialist- og 

kommunehelsetjeneste, Diabetesforbundet, NTNU CERG 

(Cardiac Exercise Research Group).

DTII: Personsentrert og helhetlig 

helsetjeneste



Sammen 
skaper vi 
muligheter



Tre og Helse
Kan trematerialer innvirke positiv på vår fysiske og mentale helse?

Samarbeid: Helseinnovasjonssenteret, Fylkesmannen MR, 
Innveno, Treindustri og næring, NTNU og NMBU

Å dokumentere trematerialers helsefremmende effekter, og gjennom dette 

bidra til økt bruk av tre i offentlige og private bygg. 

Foto: Rindalshytter



Å dokumentere trematerialers helsefremmende effekter, og gjennom dette 

bidra til økt bruk av tre i offentlige og private bygg. 

Kan materialer I våre omgivelser 
forbedre vår fysiske og mentale helse? 

Kan materialer vi interagerer med 
innvirke på oss på et dypere nivå enn 
våre følelser og affeksjoner? 

Kan materialer brukes forebyggende og 
behandlende?

Hvordan påvirker materialer våre   
sanser, persepsjon, følelser og tenkning? 
-Evnen til å lære og huske?

Hvordan påvirker trematerialet våre 
fysiologiske responser?

Kan fysiologiske spor av påvirkning 
identifiseres og måles? Neurobiologiske,
endokrine eller immunologiske 
markører? 



Sentrale prosjekt- og samarbeidspartnere:

Sintef, NTNU, NMBU, Høyskolen i 

Molde,CCSDI, Fagskolen i Kristiansund, USHT, 

Fylkesmannen MR, Vindel, KNN, Eggedosis, 

Innveno, DORO, Tieto og Skyresponse

Sentrale finansielle partnere og eiere: 

Helse og omsorgsdepartementet, Møre og 

Romsdal Fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre

og Romsdal, Helse-Midt (MR), Kristiansund

Kommune og ORKidé.

Frivillighet og organisasjoner:

Demensforbundet, Diabetesforbundet, 

Yrkesskadedes landsforening, 

Kreftforeningen, Handikapforbundet.

Tussen takk for oppmerksomheten
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