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Hva er Pumps & Pipes?

• Tilfeldig møte ga inspirasjon til en ny type samarbeid.

• En plattform som tilrettelegger for overføring av teknologi og 
kompetanse mellom ulike fagområder som medisin og olje & gass.

• Ny teknologi og nye produkter og løsninger kan utvikles ved å 
utforske ‘’The other guy’s toolkit’’.

• Bidra til å styrke utdanning innen naturvitenskap og teknologi.



Norway Pumps & Pipes – begynnelsen

Jun. 2015: Besøk fra P&P Okt. 2015: Fagseminar Nov. 2015: Næringslivsseminar MNOK 5 fra HOD 

Des. 2015: Samarbeidsavtale Des. 2015: Konferanse i Houston Des. 2015: Webinar i Stavanger Feb. 2016: Oppstart NP&P



Norway Pumps & Pipes 

Forskningspartnere

Samarbeidspartnere

Internasjonalisering

• Faglig samarbeid mellom 
medisin og olje & gass.

• Nye ideer, løsninger, 
tjenester og produkter.

• Styrke utdanningen innen 
naturvitenskap og teknologi.



Støtte til forprosjekt 

• Utlysning av 1 MNOK våren 2016 og 1 MNOK 
høsten 2016.

• Støtte med inntil 200.000 NOK per forprosjekt.

• 8 prosjekt har fått støtte.



Norway Pumps & Pipes lunsjseminar

• Fredag 16.09.2016: Ikke-invasiv vurdering av stenoser i
kransarteriene basert på datamodellering og
bildediagnostikk. 

• Fredag 14.10.2016: Fysiske krefters rolle i spredning av kreft. 
• Fredag 28.10.2016: New methodology for interpretation of 

dynamic contrast imaging data. 
• Fredag 09.12.2016: REBOA-SUS and Medical Applications of 

Micro-sondes. 
• Fredag 16.12.2016: Tidewave. 
• Fredag 10.03.2017: Lifecycle visualization solution for the 

new hospital in Stavanger.
• Fredag 24.03.2017: Bedre helse i en virtuell verden.
• Fredag 21.04.2017: Demobilisering av væsker i et kammer

brukt i forbindelse med medisinske sugeenheter for rensing
av luftveier.

www.pumpsandpipes.no



Brønnintervensjon

Liknende utfordringer – forskjellige tilnærminger

Hjerteintervensjon

Hackensack University Medical Center

Schlumberger ACTive DFLO CT real-time flow measurement tool



Utfordringer fra kardiolog:

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

• Studer hvordan forkalkning av blodårer
kan utbedres.

Fra idé til prosjekt

Prosjekt:

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



Invasiv evaluering av stenoser ved FFR målinger

FFR =  Fractional  Flow Reserve



Løsning: Evaluering basert på CT-bilder og strømningssimulering

CT-bildebehandling

Data rekonstruksjon

Segmentering Maske-generering Parallell-simulering

Sammenligne med reelle data: Modellkalibrering

Sykehus (SUS)

Industri (Siemens)

Forskning (IRIS)



Det mikrovaskulære systemet er ikke synlig i CT-bilder

Virkelige arterier Modell av arterier



Fysiske krefters rolle i spredning av kreft

• Gass-væske-cuttings
modell = Matematisk 
modell for svulst?

• Biokjemiske prosesser og 
genetiske risikofaktorer.

• Hva med fysiske og 
mekaniske krefter? 
Trykk?  

3D simulering av en samling med 
kreftceller basert på flerfase 
væskemodell (topp). In vitro
bilde av en voksende samling 
med kreftceller. 



Olje i viskøst vann

Sterkere 
overflatespenning

Svakere 
overflatespenning

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

Cell images: Douezana et. al., 2011

Cell images: Manning et.al. 2010

Numerisk modellering av voksende kreftsvulst 

Voksende kreftsvulst



µSonde – system for brønnlogging

µSonde well logging system
– production well

8 mm

1
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• Miniatyrsensorer (µSondes) 
transporteres av borevæsken og
måler brønnparametre som lagres
og føres tilbake til overflaten.

• Måledata inneholder informasjon
om brønnens ‘’helsetilstand’’ som
kan brukes til å optimalisere
produksjonen av olje. 

• Sensorer måler: Trykk, temperatur, 
væskeegenskaper, 3-akse 
bevegelsessporing, 
elektromagnetisk stråling og lyd.

Inspirasjonen



REBOA-SUS

• Fremtidig prosjekt: Kontrollere oppblåsingen av ballongen basert på målinger av 
trykk og oksygenmetning.  

London’s Air Ambulance



Bedre helse i en virtuell verden

• Virtual Reality (VR) innen olje & gass:
• Sikkerhets- og stresstrening av ansatte.

• Simulering av subsea operasjoner (f.eks. ROV-
operasjoner).

• VR innen medisin:
• Operasjonssimuleringer.

• Undervisningssammenheng.

• Dette prosjektet: 
• Aktiv bruk av VR til behandling av eldre mennesker

med demens og pasienter med kronisk sykdom.

• Er VR et middel mot mental stagnasjon?

• Er VR et alternativ til medikamentbruk?



• Prosjekt SUS2023: Planlagt at sykehuset skal stå 
innflyttingsklart i 2023.

• Budsjett: 8 milliarder NOK.

Nytt sykehus på Ullandhaug

BIG DATA

VISUALISERING

SENSORTEKNOLOGI

SMART IKT I NYTT SYKEHUS

HVA KAN  VI LÆRE FRA OLJEINDUSTRIEN?



Takk for oppmerksomheten!

www.pumpsandpipes.no


