
 
 
Et investeringscase med stor positiv 
samfunnsmessig konsekvens og høyt 
lønnsomhetspotensial 



Om selskapet 

 Etablert i 2015 
 

 Eiet av Sonat Consulting (69%), Bergen Teknologi Overføring AS (24%) og 
nøkkelmedarbeidere (5%) 
 

 Forretningside: Levere digitale tjenester som setter innbyggere i stand til å 
forbedre sin egen opplevde mentale helse. 
 

 Industripartner med INTROMAT som er er FoU prosjekt under ledelse av 
Helse Bergen og har status som et IKT fyrtårnprosjekt finansiert av Norges 
Forskningsråd. 

 
 Innovasjonspartner siden 2018 med Helse Fonna – Delvis finansiert av 

Innovasjon Norge. 
 
 

 
 

 



Dagens situasjon  
innen behandling av psykiske lidelser 

 Høy terskel for å komme til behandling 

 Lang ventetid for å komme til behandling 

 Liten kapasitet 

 Høy kostnad å behandle på tradisjonell form 
med 1:1 terapi 

 Fra 2020 skal alle kommuner i Norge ha 
psykologtjenester 



Hva er vårt konsept? 



Data drevet eco-system plattform som supporterer hele verdikjeden 
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Eksempel på brukeropplevelse 
Spesialister og terapeuter 



Sluttbrukeropplevelse  
Case: Restdepresjon 

Treningsoppgave med screening Treningsmoduler Treningsoppgaver 



Bruk av AI for 
mental helse 



Data drevet eco-system plattform som supporterer hele verdikjeden 
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• Tilstand: angstnivå, depresjon, mani 

• Deep Learning (CNN, LSTM) for effektiv bruk av tidsberoende data 

• Trening av generell ML modell på vanlige tilstand med mange eksempel 

• Tilpassing (finetuning) til problemer med få eksempler og individuelle brukere 



AI for prediksjon og løpende evaluering av 
effektiviteten av treningsprogrammet 

ML Modell Brukerinformasjon 

Bruksmønster 
Predikert effektivitet 

• Predikere langvarig effektivitet før påbegynt behandling, og i løpet av treningsprosessen 

• Detektere abnormalitet i pasientoppførsel 

• Finn og sammenlign lignende pasientgrupper 

• Bruk for tilpassing av behandling 



AI for next best action 
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1. Ekspertregler 2. Supervised learning 
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3. Reinforcement learning 

• Starte fra ekspertregler + supervised learning 

• Kontinuerlig «A/B» testing 

• Balansere bruk av effektiv behandling med å prøve nytt 

• Feedback fra rapportert helse (kort og langsiktig) 



Takk for oppmerksomheten 


