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ADIGO-KONKURRANSEN 2022: 

FREMTIDENS MAT & HELSE 
 

Fremtidens matforsyning 

Matproduksjonen er under stort press. Sjefen for EUs grønne omstilling, Frans Timmermans, 

uttalte i juni 2022 at det haster å gjøre landbruket i Europa bærekraftig. For eksempel risikerer 

Europa en matkrise om 10-15 år dersom bruk av sprøytemiddel ikke reduseres kraftig (Investigate 

Europe, 2022). Dagens teknologi tillater oss å utvikle kraftige verktøy for å bøte med disse 

utfordringene, eksempelvis Kilter Systems som benytter maskinsyn og dyseteknologi for å 

redusere sprøytemiddelbruk med 95%. Hvordan kan dagens teknologi benyttes til flere 

revolusjoner i fremtidens matproduksjon? 

Fremtidens helsesektor 

Pandemien tvang verdens helsevesen gjennom en digital revolusjon uten like. Erfaringene fra 

2020 kan benyttes til å skape verdifulle endringer for helsevesenet og deres pasienter. 

Eksempelvis viser PwCs rapport om Global Top Health Industry Issues 2021 ca. 10% økning i 

bruk av digitale løsninger under pandemien. 91% av dem som har benyttet digitale 

videoløsninger i helsevesenet under pandemien rapporterer at de er villige til å benytte 

løsningene også etter pandemien (PwC,2022). Brukeres villighet til å benytte digitale løsninger 

er et viktig steg for å kunne videreutvikle et effektivt og repsonsivt helsevesen. Hvordan kan 

erfaringene fra pandemien benyttes for å forbedre helsevesenets og pasientenes hverdag ved 

hjelp av dagens teknologi?  

Oppgaven er som følger: 

• Foreslå et digitalt teknologikonsept (f.eks et IoT system, sanntidssystem) som løser en 

relevant problemstilling knyttet til fremtidens matforsyning ELLER forbedring av 

helsesektor.  

• Foreslå en overordnet systemarkitektur for løsningen og begrunn valg av biblioteker, 

overordnede komponenter og verktøy som kan benyttes. Drøft kort om fordeler og 

ulemper ved den foreslåtte arkitekturen. 

• Skriv pseudokode eller kode for en interessant modul av systemet. 

Krav til innlevering: 

• Innlevering skal bestå av en videopitch i .MP4-format (maks 4 min) og en rapport (én 

samlet PDF fil, maks 5 sider) med kode/pseudokode, illustrasjon av systemarkitektur og 

eventuelt annen dokumentasjon der det er hensiktsmessig. 

• Konseptet skal kunne implementeres med dagens teknologi. 

• Løsningen viser lagets evne til å gjøre gode vurderinger og drøfte egen løsning.  



   

 

2 

 

• Løsningen for valgt interessemodul viser forståelse for fagfeltet. 

Innleveringen foregår som følger: 

• En av lagets deltagere lager en mappe med PDF og videopitch som lastes opp til deres 

egne private NTNU OneDrive bruker 

• Mappen skal hete det samme som lagets navn. 

• Åpen link til mappen med PDF og videopitch skal deretter sendes inn via 

adigomechatronics.no/konkurranse/. Laget er ansvarlige for at:  

o lenken gir Adigo tilgang til innholdet av mappen 

o lenken er fungerende til og med kåringen 15.september 2022 

o laget sette av tilstrekkelig med tid til å forberede innleveringen 

o Adigo kun får tilgang til konkurransemappen og ingen øvrige tilganger 

o Adigos tilganger til mappen fjernes av deltagerne etter 15.september 2022 
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