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Redefining Human-Machine Interaction
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Kort om oss

• Ntention en norsk teknologistartup som har som mål å revolusjonere 
menneske-robot interaksjon. 

• Vi gjør dette ved å utnytte sensorteknologi og utvidet virkelighet (XR) 
for å lage intuitive interaksjonssystemer, og vi starter for astronauter. 

• Vi er nå på jakt etter en Seed investering på €1,2 millioner 
(12,5MNOK) for å skalere i verdensrommet og utvide til nye 
markeder på jorden.

• Vi anser fremtidens operasjonsrom som veldig interessant, og et 
potensielt godt marked for vår teknologi
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What we do

Intelligent sensors that allow human-robot interaction.

One interface for all robotic asset interaction based on humans' 
natural ways of communicating (voice, eye-focus, gestures). 

The Astronaut Smart Glove (ASG), a sensor glove that let 
astronauts interact with robotics and support systems by using 
discrete hand motions from their pressurized spacesuit. 

The ASG demonstrated at the NASA Haughton Mars Project in 2021. 

Vision Solution



Er berøringsløs IT interaksjon
på operasjonssal nyttig?



Bakgrunn

• Nevro case Stanford 
v/Marco Lee

• Interagere bedre med 
BrainLab

• Curve — Image Guided 
Surgery - Brainlab

https://www.brainlab.com/surgery-products/overview-platform-products/curve-image-guided-surgery/
https://www.brainlab.com/surgery-products/overview-platform-products/curve-image-guided-surgery/


Løsningsforslag 
demo
• “Windows” interaksjon med IT systemer på 

operasjonssal

• 3D objekt manipulasjon

Mulig utvidelse:

- Stemmestyring

Down the road: 

- Blikkfang (øyefokus)



Scenario

Antagelse

• Bruk av IT-systemer og skjermer i
operasjonsstuen har betydelige
mangler 

• Verdien av å forbedre manglene er 
kommersielt bærekraftig



Spart tid? 

• Hvor utbredt er bruk av IT-systemer på operasjonssal?

• Hvor mange ganger samhandler OR-personell med IT-
systemer under en operasjon?

• Hvem er det som interagerer med IT systemene?

• Må de skrubbe ut/inn igjen? Hvor lang tid tar det?

• Trengs ekstrapersonell for å kunne gjennomføre dette?



Andre gevinster?

• Kan muligheten for kirurgen til å interagere direkte med IT 

systemene gjøre viktig informasjon mer tilgjengelig under 
operasjonen?

• Kortere operasjonstid?

• Mindre frustrasjon?

• Kan det tilgjengeliggjøre verdifulle funksjoner/muligheter som

vanlivis blir brukt?

• Er det steder utenfor operasjonsrom hvor denne teknologien
kan være nyttig (opplæring, pasientkommunikasjon etc)?



Spørsmål

• Vil berøringsfri interaksjon med 
utstyret gi betydelig verdi for 
brukeren/sykehuset? 
• Hvor mye tid kan spares?
• Hva er verdien av tidsbesparelse?
• Kan teknologien redusere

feilprosenten?
• Kan suksessraten for operasjoner

økes?

• Kan teknologien legge til rette for 
tidligere utilgjengelig
evne/funksjon?
• Er det steder utenfor

operasjonsrom hvor denne
teknologien kan være nyttig
(opplæring, pasient
kommunikasjon etc)?



Prosess og verdikjede

• Hva er prosessen for å vurdere, kjøpe og legge til
denne type teknologi til sykehus og
operasjonssaler?

• Brukes rammeavtaler som gjør det vanskelig å ta 
inn ny teknologi?

• Hva er den mest sannsynlige veien å selge denne
type teknologi inn i økosystemet?

• Er forskningssamarbeid veien å gå?


