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8. mars 2017: Åpningen av Telenor-NTNU AI Lab



14. august 2018: Annonsering av Norwegian Open AI Lab
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Hva ER kunstig intelligens (AI)?

"The theory and development of computer systems 
able to perform tasks normally requiring human 
intelligence, such as visual perception, speech 
recognition, decision-making, and translation 

between languages."

Oxford English Dictionary
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Tre faktorer som forklarer AIs moderne suksesser
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XAI – Explainable AI
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Ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk:
• Ca 145 master-oppgaver innen AI 2017/2018
• Ca 75 pågående ph.d.-prosjekter
• Stor deltakelse fra mange institutter

• Over 30 pågående forskningsprosjekter med AI-komponent
• Over 30 faste vitenskapelig ansatte involvert i AI-forskning
• Ca 15 studietilbud som gir ulike former for AI-kompetanse
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AI & FNs bærekraftsmål
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Noen pågående prosjekter i 
Norwegian Open AI Lab

Bærekraftig 
kraftproduksjon

Energieffektive og
smarte IoT 

sensorer

Forbedring og
effektivisering av

transporttilbud

Fiskevelferd, 
sikkerhet og 

miljøovervåking 
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AI-Lab-prosjekter: Eksempler 
fra medisin og helse

Bærekraftig 
kraftproduksjo

n

Energieffektive 
og smarte IoT 

sensorer

Forbedring og 
effektivisering 

av 
transporttilbud
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sikkerhet og 

miljøovervåkin
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Diagnose av Cerebral Parese
(CP)

15 millioner barn født
for tidlig i året

4% med CP

Tidlig diagnose

Muliggjøre terapi



Diagnose av CP (2)



Tilgjengelighet
Objektivitet
Skånsom
Presisjon
Tidlig tiltak

Teknologien 
gjør en forskjell!



AI mot ryggplager



AI mot nettmobbing

Detektere 
støtende ytringer
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Eksempler på AI-Lab-prosjekter innen andre temaer

• Mobility Analytics (Telenor)
• IoT for monitoring air quality (Telenor/IoT Lab)
• IoT Security (Telenor, NTNU)
• MUSED – Multi-Source Event Detection, 

Research Strategic Project (NTNU)
• ART – Smart IoT (NTNU, Telenor)
• DeepInMotion – Motion-based CP Diagnosis on 

Newborn Baby (tverrfakultært, NTNU)
• My Medical Digital Twin (tverrfakultært, NTNU
• AutoFerry (tverrfakultært, NTNU + flere 

industripartnere)
• NapLab – Newly Established Autonomous Vehicle



Basis for en fremtidig nasjonal
strategi på kunstig intelligens?

www.digital21.no

4 + 1 prioriterte områder:

Kunstig 
intelligens

Tingenes 
internett 
(IoT)

Big 
Data

Autonome 
systemer

Cybersikkerhet

http://www.digital21.no/


AI: Utfordringer og dilemmaer

Personvern
Etikk

Sikkerhet Myter

• Rettferdighet 
• og likebehandling
• Sensur vs. ytringsfrihet
• Ansvarsplassering
• Forklarbarhet
• Uønskede/ukjente 

konsekvenser
• Overvåkning
• Utilbørlig påvirkning
• Uredelig databruk
• ...

“The rise of powerful AI will either be the 
best or the worst thing ever to happen to humanity”

Stephen 
Hawking



Hva vil kunne skje i fremtiden?

... science fiction eller virkelighet?

Artificial General
Intelligence (AGI)?

Artificial Super 
Intelligence (ASI)?



Kunnskap for en bedre verden
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