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Motivasjon: Liknende utfordringer – forskjellige tilnærminger

Hackensack University Medical Center

Schlumberger ACTive DFLO CT real-time flow measurement tool
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Fra olje og vann i reservoarstein til blod i koronararterier

Enfase reaktiv strømningEnfase strømning
i kalk

Tofase strømningIkke-newtonsk
strømning



Pumps & Pipes – historien

The solution to your problem may very well be in «The Other Guy’s Toolkit»





Norway Pumps & Pipes 

MNOK 5 fra HOD NP&P oppstart februar 2016Inspirasjon fra Houston MNOK 5 fra HOD* 

*Helse- og omsorgsdepartementet



Støtte til forprosjekter 

Meld. St. 27 – Industrien –
grønnere, smartere og mer 
nyskapende, 2017.



Norway Pumps & Pipes – kreative arenaer

• Åpne lunsjseminar

• Tematiske workshops

• Årlig konferanse (2018)

• Informasjonsmøter –
utlysninger fra 
virkemiddelapparatet



Utfordring fra kardiolog:

• Beregn hvor mye en gitt stenose
påvirker oksygentilførselen til hjertet.

Fra idé til prosjekt – tverrfaglige møteplasser

Prosjekt:

• Ikke-invasiv evaluering av stenoser i 
kransarteriene basert på
datamodellering og bildediagnostikk.



Invasiv evaluering av stenoser ved FFR-måling

FFR =  Fractional  Flow Reserve



Ny løsning: Medisinsk bildebehandling og strømningssimulering

CT bildebehandling

Data rekonstruksjon

Segmentering Maskegenerering Parallellsimulering

Sammenligne med reelle data: Modellkalibrering



Fysiske krefters rolle i spredning av kreft

Væskestrøm, trykk, forflytning av partikler
– mange likheter



Fysiske krefters rolle i spredning av kreft

Olje i viskøst vann

Sterkere 
overflatespenning

Svakere 
overflatespenning

Cell images: Douezana et. al., 2011

Voksende kreftsvulst
Simuleringer av voksende svulst og metastatisk 
oppførsel ved bruk av en tofase-basert modell.



Persontilpasset kreftbehandling 

Kreft oppstår

Biologiske analyser
Dataverktøy for å 

avdekke andre 
egenskaper

Bildeteknologi

«Personalized» 
behandling



Fra nyresteinsknusing til nedbrytning av formasjon

• Bruker samme prinsipp som for nyresteinsknusing (ESWL) til å generere en
serie med fokuserte sjokkbølger for gradvis nedbrytning av formasjonen i en
brønn.



Fra nyresteinsknusing til nedbrytning av formasjon

En teknologi for å danne tuneller/perforeringer i brønnveggen

– uten behov for mekanisk/roterende utstyr eller eksplosiver.



Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of Aorta (REBOA)

• REBOA er en teknikk for å stanse interne 
blødninger ved å blåse opp en ballong i aorta.

• Kan kateteret utstyres med sensorer som
registrerer forskjellige vitale parametre, som
blodtrykk og oksygeninnhold?

NOV IntelliServ



Vinner av University Startup World Cup 2017 – HealthTech

Trykkavlastning – unngå liggesår 

Unngå liggesår og øke mobiliteten. 

Unngå tunge løft for helse-/pleiepersonell.

Betydelig kostnandsreduksjon for helseinstitusjoner.

• Kunnskap og kompetanse om bruk av 
trykkluftautomatisering innen olje & gass anvendes i 
utviklingen av et medisinsk-teknisk produkt.



Fra “Ullrigg” til “Ullrik”



HelseCampus Stavanger

HelseCampus Stavanger – Simulering, sikkerhet og samhandling 
Utdanning, forskning, teknologi og næringsutvikling for bedre helse



INVITATION PUMPS & PIPES NORWAY 2018

Date: 17-18 October 2018
Venue: Sola Strand Hotel

The conference Pumps & Pipes Norway 2018 provides an arena 
for collaboration and transfer of technology and competence 
between medicine and oil & gas. The solution to your problem 
may well be in ‘’The other guy’s toolkit’’.

The speakers are leading experts within energy, medicine, 
innovation, and technology.

More information and registration: www.pumpsandpipes.no

Pumps & Pipes Norway 2018
- Igniting technology transfer!
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