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Framtiden innebærer store endringer og transfor-
masjoner. Derfor må vi ha de rette folkene til rett tid. 
Vi må forholde oss til utfordringen og ta strategiske, 
koordinerte og operasjonelle grep, og det er her det 
regionale kompetansepolitiske arbeidet kommer inn. 
Med støtte fra Kompetanseforum Østfold har LØRN laget 
35 nye podkaster av historier hentet fra lokale SMBer 
rundt om i Østfold, for å opplyse om flere av Østfold 
sine beste teknologi-satsninger

Kompetanseforum 
Østfold
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Tema Perspektiv

Teknologi for bedre 
samarbeid
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i IPCO 
AS, Ole Jakob Ottestad. IPCO er et konsulentselskap som utvikler 
og produserer telekom-tjenester, i tillegg til å hjelpe bedrifter 
å bli mer effektive i sitt arbeid ved hjelp av bedre samhandling. 
I episoden forteller Ole Jakob om hvordan telemarkedet har 
forandret seg fra tiden med Televerket og frem til i dag, hva et 
digitalt grenseforsvar er, samt om god og effektiv regulering som 
gir tilgang til basestrukturer.

Om bedriften
IPCO AS ble etablert tidlig i 2011 av erfarne ledere fra 
telekombransjen. Selskapet tar sikte på å muliggjøre nye 
telekommunikasjonsmodeller og inntektsstrømmer gjennom 
smart innovasjon og avansert forretningsutvikling. IPCO leverer 
tjenester til mobiloperatører globalt, med IPCO Cloudfone ™ som 
deres hovedløsning. IPCO Cloudfone ™ er en SIM-sikret Wi-Fi-
ringe-tjeneste for mobiloperatører.

Refleksjon
Visste du at mobiltelefoni teknologien er forsket fram i Norge? 
Vi har altså et solid teknologimiljø i Norge, men digitale 
forretningsmodeller må fortsette å gå globalt. Er Norge 
konkurransedyktige nok?

Tema:  NETWORK 

Gjest:    Ole Jakob Ottestad 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: HALDEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Digitalt grenseforsvar 
• Telekom 
• Internett 
• 5G

Anbefalt lesing: 

• Kikk på Watson 
 

NETWORK med Ole Jakob Ottestad, IPCO AS 

NETWORK
OLE JAKOB OTTESTAD
DAGLIG LEDER
IPCO AS

PODKAST #288 TEKNOLOGI FOR BEDRE SAMARBEID. OLE JAKOB OTTESTAD, IPCO AS

Podkast  #0288
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Podkast  #0288

NETWORK med Ole Jakob Ottestad, IPCO AS

 Dersom vi ikke 
klarer å forenkle, 

effektivisere eller nå andre 
mål for de som skal bruke 

teknologien, bommer 
vi. Og jeg syns vi skal 

problematisere begrepet 
«Digitalisering». Det er et 
begrep som ikke forteller 
noe som helst. For meg 

så handler det om å gjøre 
hverdagen enklere for hver 
enkelt – kanskje det er så 
enkelt som at du får en 

makro i excel for å bli mer 
effektiv?

- Ole Jakob Ottestad



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i Network? 
50 år, oppvokst på Sunnmøre og 
har utdanning fra Skottland. Visste 
tidlig at det var «data» jeg skulle 
drive med og gikk den veien.  Tidlig 
formet i Andersen  Consulting – 
og har arbeidet med teknologi og 
teknologiledelse i hele karrieren.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
IPCO har tre hovedfokus som vi 
arbeider med: 1) Vi utvikler og 
produserer telekom tjenester – 
som i større og større grad går over 
i løsninger for effektiv samhandling 
mellom mennesker. 2) Vi hjelper 
andre bedrifter å bli mer effektive 
med nye verktøy, og vi tilbyr å drifte 
løsningen for disse bedriftene. 3) Vi 
er et konsulentselskap som leverer 
programvareutvikling, forvaltning av 
programvare og kompetanse innen 
IT/IT prosjekter til norske kunder.

Hva fokuserer du på innen 
Network? 
Jeg arbeider som prosjektleder 
når jeg ikke er daglig leder. Da 
arbeider jeg med prosjekter som er 
knyttet til informasjonssikkerhet 
(eks. sikkerhetsovervåkning, 
kulturbygging, CERT 
implementering m.m.)

Hvorfor er det spennende? 
Jeg trives med å se at det 
blir resultater når forretning, 
mennesker og teknologi møtes.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Jeg har mer fokus på dilemmaer, 
eksempelvis: Vi blir mer og 
mer oppkoblet, men blir vi mer 
sammenkoblet? De store gigantene 
blir større, blir det plass til vår 
nasjonale identitet da? Når jeg gir 
fra meg så mye persondata til så 
mange som jeg ikke vet hvem er, gir 
jeg da også fra meg muligheten til 
å utøve innflytelse over  tid? I hvor 
stor grad er nasjonale interesser 
truet av de store? Er vi tjent med å 
ha et digitalt grenseforsvar?

Dine andre favoritteksempler 
på Network internasjonalt og 
nasjonalt? 
Det har vært fascinerende å følge 
med på reisen som Microsoft har 
tatt fra ca  2010 og frem til i dag. 
At en så stor aktør både har klart å 
totalt forandre forretningsmodellen 
sin, og (arguably) har lykkes med 
å lage effektive verktøy som 
140M mennesker benytter  i sin 
arbeidshverdag er intet mindre enn 
imponerende.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Endringsevne  og vilje. På mer 
teknisk side så kommer vi fortsatt 
å trenge de som kan utvikle 
løsninger, som kan forstå og 
behandle store mengder data med 
riktige verktøy – samt mennesker 
som kan bidra med å sikre 
infrastruktur, data og prosesser fra 
alle som ønsker urettmessig tilgang 
til disse.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Teknologi skal tjene våre behov på 
en sikker måte. Vi i industrien må 
fortsette å arbeide for at hverdagen 
blir enklere og mer effektiv for alle.

NETWORK med Ole Jakob Ottestad, IPCO AS

Podkast  #0288
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Hvor i verden er teknologien for 
mobiltelefoni forsket frem?
a) USA
b) Kina
c) Norge

Norge At det er fremtredende visjonærer som 
utvikler teknologi og samfunnsløsninger 
frem for å skape tilgjengelighet

Forsvarsmyndighetene ønsker å sette 
på et filter på alle internettlinjene som 
går inn og ut av Norge for å inspisere 
datatrafikken

Hvilke faktorer ligger til grunn for at 
mobiltelefoni og internett skal oppleves 
“som en selvfølge” slik som i Norge?
a) Det er veldig tilfeldig og kommer
helt an på det politiske styresettet i
de ulike landene for om telesystemer
skal privatiseres eller offentliggjøres, og
prioriteres deretter. Norge har prioritert
det
b) At det er fremtredende visjonærer som
utvikler teknologi og samfunnsløsninger
frem for å skape tilgjengelighet
c) Norge er heldige med sterke ressurser
som grunnlag til offentlige stønader til
utvikling. Deriblant telebransjen.

Hva betyr et digitalt grenseforsvar?
a) Forsvarsmyndighetene ønsker å sette
på et filter på alle internettlinjene som
går inn og ut av Norge for å inspisere
datatrafikken
b) Forsvarsmyndighetene ønsker å åpne
alle internettlinjene som går inn og ut av
Norge for å inspisere datatrafikken
c) Forsvarsmyndigheten ønsker å stenge
alle internettlinjer som går ut av Norge
for at ingen datatrafikk skal være
tilgjengelig fra utenfor landegrensene

NETWORK med Ole Jakob Ottestad, IPCO AS

Scann og besøk bedriften
https://www.ipco.no/

NETWORK
OLE JAKOB OTTESTAD
DAGLIG LEDER
IPCO AS

Podkast  #0288
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Tema Perspektiv

IFE og Applied AI
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Research Director 
i IFE, Tomas Eric Nordlander. Tomas fikk øynene opp for AI på 
begynnelsen av 90-tallet og bestemte seg for å dra til Norge 
for å forske på AI og energiteknologi. IFE, som er en uavhengig 
stiftelse og et ledende forskningsmiljø på energi, har arbeidet 
med AI helt siden 80-tallet og regnes som en pionér når det 
gjelder anvendt AI. De var også blant de første som bygde og 
installerte Neural Networks for kjernekraftverk rundt om i verden. 
I dag hjelper IFE norske og internasjonale industribedrifter med å 
utvikle og anvende digitale systemer som revolusjonerer hvordan 
de jobber. I episoden forteller Tomas mer om AIs potensiale 
for energiteknologi, samt om et av verdens lengste og største 
internasjonale forskingsprosjekt – HRP Halden Reactor Project.

Om bedriften
IFE er en uavhengig stiftelse og et ledende forskningsmiljø på 
energi, lokalisert i Halden og på Kjeller. IFE driver forskning på 
følgende områder: energi-, miljøteknologi og fysikk (Kjeller), 
nukleærteknologi (Kjeller), petroleumsteknologi (Kjeller), nukleær 
sikkerhet og pålitelighet (Halden), og tematikken «sikkerhet-
menneske-teknologi-organisasjon». IFE har 600 ansatte fra 38 
land, 24 avanserte laboratorier, 140 vitenskapelige publikasjoner, 
samt over 200 internasjonale prosjekter.

Refleksjon
Verden automatiseres gjennom digitaliseringen. Hvordan i all 
verden skal vi sørge for at mennesket fortsatt forstår at de er 
relevante? Dersom praktiske løsninger kan legges til teknologien, 
hva skal egentlig mennesker være relevante til? 

Tema:  AI 

Gjest:    Tomas Nordlander 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: HALDEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Kunstig Intelligens (AI) 
• Algoritmer 
• Anvendt 
• AI 
• Kjernekraft

Anbefalt lesing: 

• Rise of the robots av Martin Ford  
 

AI med Tomas Nordlander, IFE 

AI
TOMAS NORDLANDER
RESEARCH DIRECTOR
IFE

PODKAST #290 IFE OG APPLIED AI. TOMAS NORDLANDER, IFE

Podkast  #0290
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Podkast  #0290

AI med Tomas Nordlander, IFE

 AI er så mye større 
enn det som diskuteres i 

dag. Den delen av AI hvor 
det har blitt gjort store 
fremskritt og det som er 

trendy i dag, tilhører bare 
en gren av AI, og AI har 
mange fler spennende 

grener.
- Tomas Nordlander
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i AI?
Jag är en tvåbarns pappa som 
brinner för använd forskning. Jag 
fick upp ögona för AI på början 
av 1990 talet och efter några år i 
England, Scottland, och Ireland 
så komm jag till Norge där jag 
stormtrivs.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Hjälper norge och internationella 
bedrifter med att utveckla och 
använda nya digitala system för att 
de skall kunna “do more with less 
effort and get it done quicker, safer, 
and cheaper”

Hva fokuserer du på innen AI?
Vi har avdelningar som arbetar och 
arbetat med AI sedan 1980 talen. 
Mycket av det vi forskat på är 
låst (enbart de 100 organisationer 
från 20 länder som betalat off 
för forskningen får tillgång till 
forsknings resultanterna och våra 
artiklar). Nu arbetar vi för att all 
den kunskap som byggs upp av 
detta stora projekt kommer Norsk 
industri till nytta.

Hvorfor er det spennende?
AI är spännande generellt men AI 
är så mycket större än det som 
diskuteras i dag. Den delen av AI 
där man gjort stora framsteg och 
är het idag det tillhör en gren av 
AI men AI har många intressanta 
grenar.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Alla nypopade experter som 
dyker upp när det är en AI vår 
och försvinner snabbt när det blir 
kallare. Hur AI lyfts fram eller göms 
undan beroende på AI vinter eller 
vår.

Dine egne prosjekter siste året?
Jag arbetar inte på några projekt 
längre, det är det våra brillianta 
forskare på IFE som gör. Nja, 
kanske ett litet udda internt projekt 
jag har initierat är espresso maskin 
på jobbet som vi byggt om och fyllt 
med sensorer du normalt finner i 
kärnkraftverk, där vi bla använder 
AI.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Programmering, varför är det inte 
obligatoriskt i skolan.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Vi har många tekniska institute 
som driver med använd forskning, 
vi har forskningrådet som har 
innovationprojekter som kopplar 
instituten ihop med norska 
bedrifter för att det skall bli mer 
innovativa genom använd forskning 
från instituten.

Et favoritt fremtidssitat?
”Many learned persons have read 
themselsves stupid” - Arthur 
Schopenhauer.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Det har hänt mycket positiva 
framgång inom en del av AI men 
jag ser många löften som ges 
för att få finnansering men som 
är väldigt osannoligt att det 

kommer att infrias.  At IFE börja 
implementera neural network 
i kärnkraftindustrien redan på 
1980 talet—en världs pionär inom 
applied AI.

AI med Tomas Nordlander, IFE

Podkast  #0290
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AI er i vinden og sjarmerer mange. Men 
når kom egentlig AI?
a) 70-tallet
b) 90-tallet
c) 50-tallet

50-tallet Datakraften og algoritmene modnet 
såpass at du kunne bygge lagre på lagre 
på lagre av nevroner hvilket gjorde at du 
kunne få for eksempel når det gjelder 
mønstergjenkjenning osv og få dataer 
til å gjenkjenne mønstre bedre enn 
mennesker

Hvor hurtig et menneske kan ta kontroll 
over teknologien i gitt situasjon

Hvilket gjennombrudd innen AI kom i 
2010?
a) Datakraften og algoritmene modnet
såpass at du kunne bygge lagre på lagre
på lagre av nevroner hvilket gjorde at du
kunne få for eksempel når det gjelder
mønstergjenkjenning osv og få dataer
til å gjenkjenne mønstre bedre enn
mennesker
b) Blockchain ble lansert og gjorde det
enklere å bygge nevroner i blokker
c) Mønstergjenkjenning ble mulig
gjennom å analysere datasett sortert i
Blockchain over Big Data i et Hadoop
mønster slik at automatiseringen av
den kunstige intelligensen kunne treffe
raskere. Dette gjorde chatbots mulig

Hva menes med ”situation awareness”?
a) Hvor hurtig et menneske kan ta
kontroll over teknologien i gitt situasjon
b) Maskiner dypt læres å reagere som
et menneske med å programmeres i de
mest vanlige tenkte nødsreaksjonene
c) Kontrollsentre som er menneskestyrt
er behøvd for å dobbeltkontrollere
AI teknoligse løsninger innen store
industrier. Dette kalles situation
awareness

AI med Tomas Nordlander, IFE

Scann og besøk bedriften
http://ife.no/

AI
TOMAS NORDLANDER
RESEARCH DIRECTOR
IFE

Podkast  #0290



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

12

Tema Perspektiv

Åpen forretnings
utvikling for en 
bærekraftig fremtid
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør for 
strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi, Martin Vatne. I 
Østfold Energi jobber Martin med å produsere fornybar energi til 
en verden som trenger det, og de produserte i fjor 2% av Norges 
fornybare energi. I samtalen diskuterer Silvija og Martin hvordan 
vi kan bruke teknologi til å skape forretninger som fremmer det 
grønne skiftet. Martin forteller blant annet om en motvillighet 
til å eksportere elektrisiteten vår, og han deler sine tanker om 
hvorvidt grønn lokal energi kan slå de tradisjonelle nasjonale 
strømleverandørene. 

Om bedriften
Østfold Energi ble startet for å skaffe mer strøm til fylket. I dag 
produserer de fornybar energi til en verden som trenger det, og gir 
langsiktige verdier til eierne og lokalsamfunnene. Østfold Energi 
eies av Viken fylkeskommune og alle kommunene i Østfold, og 
en betydelig andel av verdiskapningen går tilbake til samfunnet. 
I 2019 tilførte selskapet 479,6 millioner kroner i form av utbytte, 
skatter og avgifter. Disse inntektene går blant annet til å finansiere 
skole, helse og andre viktige tjenester i lokalsamfunnene.

Refleksjon
Det involveres B2B som et kriteria for å skape en enda grønnere 
utvikling. Hva har konkurranse mellom bedrifter i marked å gjøre 
for å bedre miljøet? 

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Martin Vatne 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: HALDEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Digitalisering i Østfold energi 
• AI klynge  
• Fornybar energi 
• Smarte byer 
• Energy.tech  
• Hydrogen kubikker

Anbefalt lesing: 

• Statnett- langsiktig markedsanalyse,  
Norden og Europa 2018-2040 

• Statkraft – lavutslippscenario 2019
• Pensum om forretningsutvikling fra 

høyskoler
 

ENERGYTECH med Martin Vatne, Østfold Energi 

ENERGYTECH
MARTIN VATNE
DIREKTØR FOR 
STRATEGI OG 
FORRETNINGSUTVIKLING
ØSTFOLD ENERGI

PODKAST #471 ÅPEN FORRETNINGSUTVIKLING FOR EN BÆREKRAFTIG FREMTID. MARTIN VATNE, ØSTFOLD ENERGI

Podkast  #0471
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ENERGYTECH med Martin Vatne, Østfold Energi

 Ikke visste jeg at 
dagene som løp forbi 

var tiden vi hadde til å 
fikse klimaet! Vi tror på 
åpenhet om innovasjon. 

Det som betyr noe er 
deling. Når du blir tvunget 
til å lære noe bort, lærer 

du selv. Norge er ikke 
så grønt som du tror og 
løsningen er tverrfaglig 

med samarbeid.
- Martin Vatne
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?   
Sunnmøring, trebarnsfar og 
problemløser.   Ble interessert i 
teknologi i barndommen – Jeg fikk 
første pc i 4 klasse barneskolen, 
senere ble jeg siv. ing i data 

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?   
Utvikle og produsere mer fornybar 
energi til en verden som trenger 
det, samt skape langsiktig 
verdi for lokalsamfunnene vi 
er engasjert i og våre offentlige 
eiere.  I fjor produserte vi 2% 
av Norges fornybare energi, og 
tilførte samfunnet 436 MNOK av en 
omsetning på 703.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?   
Fokuserer på å identifisere, 
prioritere og teste nye 
forretningsmodeller relatert til 
fornybar energi i en B2B setting.  
Ambisjonen er å skape 100 MNOK 
i ny omsetning innen 2025 som 
bidrar til et bærekraftig samfunn.

Hvorfor er det spennende?   
Utviklingen av fornybar 
energiproduksjon og -lagring 
vil være nøkkelen for å klare 
klimautfordringene, samtidig 
som de åpner for helt nye 
forretningsmodeller. Det å legge til 
rette for åpen forretningsutvikling 
innen dette gjør at man bidrar litt 
til at verden blir et bedre sted hver 
dag.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?   
Vi er alle enige i klimabrølet, 
men likefullt vil vi ikke ha mer 
landbasert vindkraft i Norge. Sol 
gir billig og mye energi selv i Norge, 
men mesteparten når systemet 
(og du) når det trenger den som 
minst. De beste energiløsningene 
kraver samarbeid og felleskap, men 
alle vil gjøre alt for seg selv.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?   
- Inspiria Charge Court – hvordan 
bruke fleksibilitetshandel/smart 
lading /v2g/sol/batteri for å kunne 
sette opp 40+ ladeplasser uten å 
kreve nettinvesteringer  
- Totalenergi – hvordan etablere 
en optimal sammensetning av 
termiske og elektriske energikilder 
som leverer grønn energi til lavere 
kost enn du har i dag  

- Soltakene – hvordan utnytte 
takareal til å skape grønn energi 
og gi lavere energikostnader uten 
investeringer  
- Datacenter – hvordan utvikle 
lokal grønne «hyper scale» 
datacentere 

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?   
- Wusenrot – den tyske 
jordbrukskommunen som ville bli 
en plusskommune!  
- Becour – øker verdien av 
opprinnelsesgarantier ved å 
sikre at kapitalen kommer frem 
til fornybarprosjekter på en 
transparent måte.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Strukturert problemløsning, 
entreprenørskap / evne til 
rask læring, programmering/
datastrukturer, matematikk/
statistikk, visualisering, retorikk/
pedagogikk og empati.

Et favoritt fremtidssitat?   
Ikke visste jeg at dagene som løp 
forbi var tiden vi hadde til å fikse 
klima… 

Viktigste poeng fra vår samtale?  
Vi må klare å få opp farten 
for å løse klimautfordringen. 
Overgangen fra fossilt til fornybar 
energi er nøkkelen her. Åpen 
forretningsutvikling innen området 
er sentralt for å få til dette.  

ENERGYTECH med Martin Vatne, Østfold Energi

Podkast  #0471
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I hvilken retning har klimautslippet 
utviklet seg i Norge versus Sverige?
a) På grunn av vannkraft har Norge
redusert sine utslipp med 70% siden
1990 versus Sverige som har økt sitt CO2
utslipp med 4%
b) Siden 1990 har Norge økt sitt CO2
utslipp med 4%, mens Sverige har
halvert sitt
c) Sverige har redusert sitt CO2 utslipp
med 4%, mens Norge har halvert sitt

Siden 1990 har Norge økt sitt CO2 utslipp 
med 4%, mens Sverige har halvert sitt

Vi må produsere 60% mer fornybar 
energi og samtidig utnytte fleksibiliteten 
i nettet bedre parallelt som at det jobbes 
med en renere utvinning av olje som på 
sikt vil være borte

Solen skinner mest om sommeren i 
Norge og det er da vi faktisk bruker 
minst energi. Herunder blir det en case 
om hvorvidt det er lønnsomt, og da 
hvordan man skal utvikle det til å bli 
lønnsomt

Hva må til for at Norge skal bli helt 
grønt?
a) Vi må produsere 60% mer fornybar
energi og samtidig utnytte fleksibiliteten
i nettet bedre parallelt som at det jobbes
med en renere utvinning av olje som på
sikt vil være borte
b) Mer initiativ av forbrukerne.
Forbrukermakten er det som avgjør
hvilken retning klimamålene tar
c) Absolutt alt må elektrifiseres,
busser må på hydrogen og vi må ende
oljeproduksjonen med én gang

Hvorfor er det businesscaser om 
solcelleenergi?
a) Solen skinner mest om sommeren
i Norge og det er da vi faktisk bruker
minst energi. Herunder blir det en case
om hvorvidt det er lønnsomt, og da
hvordan man skal utvikle det til å bli
lønnsomt
b) Det er et stort marked private aktører
kan tjene store penger i. Dette vil gagne
det norske næringslivet
c) Solcelleenergi er en god investering
for bedrifter i fremtiden da soltidene i
Norge blir lengre og lengre

ENERGYTECH med Martin Vatne, Østfold Energi

Scann og besøk bedriften
https://www.ostfoldenergi.no/

ENERGYTECH
MARTIN VATNE
DIREKTØR FOR 
STRATEGI OG 
FORRETNINGSUTVIKLING
ØSTFOLD ENERGI
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Tema Perspektiv

Sammenheng mellom 
forskning, undervisning 
og næringsliv
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Dekan ved 
Avdeling for Informasjonsteknologi hos Høgskolen i Østfold, 
Harald Holone, om hvordan studenter kan være med å forme 
det forskerne arbeider med, i en fremtid som er i stadig endring. 
Harald gir eksempler på hvordan man bygger tverrfaglig kunnskap 
innenfor høyere utdanning. Silvija og Harald diskuterer også 
hvordan man går frem for å skape innovasjon innenfor en 
institusjon som er preget av vekttall, reguleringer og retningslinjer.

Om bedriften
Høgskolen i Østfold er en statlig høgskole i Norge, som ble 
etablert 1. august 1994. Høgskolen har nær 6 000 studenter og 
510 ansatte. Den er et resultat av at fem statlige høgskoler i 
Halden, Sarpsborg og Fredrikstad ble slått sammen som en del av 
Høgskolereformen i 1994.

Refleksjon
Hvordan kan man engasjere til bruk av teknologi i alle fag, og 
hvem må tilrettelegge og ta initiativ for at dette skal bli mulig?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Harald Holone 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: HALDEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Studentdrevet forskning 
• Agilitet 
• Maskinlæring 
• Interaksjonsdesign 
• Tverrfaglighet 
• Innovasjon

Anbefalt lesing: 

• Black Mirror
 

LØRNSOC med Harald Holone, Høgskolen i Østfold 

LØRNSOC
HARALD HOLONE
DEKAN VED AVDELING 
FOR INFORMASJONS
TEKNOLOGI
HØGSKOLEN I ØSTFOLD

PODKAST #472 SAMMENHENG MELLOM FORSKNING, UNDERVISNING OG NÆRINGSLIV. HARALD HOLONE, HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Podkast  #0472
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LØRNSOC med Harald Holone, Høgskolen i Østfold

 Forskningsbasert 
kunnskap, praktisk 

anvendelse, kritisk tenking 
og nysgjerrighet former 

fremtiden. Vi må gjøre det 
sammen, det finnes få "Da 

Vincier".
- Harald Holone
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Født og oppvokst på Høgskolen i 
Østfold (nesten). Loppemarked og 
loddebolt, VGS elektro/elektronikk/
datateknikk. BA, MA ved HiØ, PhD 
UiO.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Utdanner arbeidskraft til et 
samfunn i (digital) endring. Bidrar 
med forskningsbasert kompetanse. 
Bidrar til samfunnet med fornuftig 
digitalisering.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
De store linjene:- maskinlæring- 
organisasjoner og teknologi- 
mennesker og teknologi- industri 
og teknologi.

Hvorfor er det spennende? 
Utfordrende pga. raske endringer 
og nye muligheter. Legge til rette 
for utdanning som gir relevante 
kandidater 3-5 år frem i tid. Gjøre 
andre gode, legge til rette for gode 
FoU-prosjekter og utdanninger.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Deling av data vs. personvern. Hos 
oss: undervisning vs. forskning 
(eller er det egentlig to forskjellige 
ting?). Og kommersielle krefter og 
tempo vs. fornuftig digitalisering.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
- Revisjon av studieprogrammer 
- Etablering av PhD-program i "Det 
digitale samfunnet" 
- Etablering av bedriftsklynge for 
anvendt AI 

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Gode samarbeidspartnere i norsk 
og internasjonal akademia, og gode 
samarbeidspartnere i næringslivet.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Nysgjerrighet, tverrfaglighet, kritisk 
tenking og tenk (og operasjonaliser) 
livslang læring.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
- Gratis høyere utdanning 
- God kopling næringsliv og 
akademia (men den må styrkes) 
- Dette (LØRN) 

Et favoritt fremtidssitat? 
"It is the mark of an educated mind 
to be able to entertain a thought 
without accepting it." - Aristoteles.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Forskningsbasert kunnskap, 
praktisk anvendelse, kritisk tenking 
og nysgjerrighet former fremtiden.  
Og vi må gjøre det sammen, 
det finnes få "Da Vincier".   

LØRNSOC med Harald Holone, Høgskolen i Østfold

Podkast  #0472



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

19

Hva menes med interaksjonsdesign?
a) Produksjonen av riktige analyser i
maskinlæring for riktig resultat vist
gjennom kunstig intelligente løsninger
b) Utviklingen av teknologiske retninger
som egner seg riktig i kundemøter
c) Der mennesker, individer og grupper
møter teknologien

Der mennesker, individer og grupper 
møter teknologien

Å involvere menneskene i hvordan 
teknologi utvikles

Det legges opp til dobbeltkommunikasjon 
gjennom involvering av studenter med 
sin kompetanse og sine perspektiver, og 
med det får være med å forme en frisk 
utvikling av teknologien

Hva annet enn å forstå hvordan 
teknologien virker er viktig?
a) Generell kunnskap om behovet for
klimaendringer for hvilke teknologiske
løsninger vi behøver
b) Å involvere menneskene i hvordan
teknologi utvikles
c) Praktisk kunnskap om programmering
for en mer logisk forståelse av
virkningene som forekommer ved bruk av
teknologisk verktøy

Hvilket tverrfaglig bidrag består 
studentdrevet forskning av?
a) Samarbeid mellom
doktorgradsstipendiater og
masterstudenter
b) Høgskole Dekaner og
bachelorgradstudenter på første trinn
c) Det legges opp til
dobbeltkommunikasjon gjennom
involvering av studenter med sin
kompetanse og sine perspektiver, og
med det får være med å forme en frisk
utvikling av teknologien

LØRNSOC med Harald Holone, Høgskolen i Østfold

Scann og besøk bedriften
https://www.hiof.no/

LØRNSOC
HARALD HOLONE
DEKAN VED AVDELING 
FOR INFORMASJONS
TEKNOLOGI
HØGSKOLEN I ØSTFOLD
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Tema Perspektiv

Å ta i bruk ny teknologi i 
offentlig basistjenester
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kommunalsjef 
for Helse og Omsorg i Halden kommune, Veronica Aam, om 
hvordan kommunal sektor finner mulighetene som ligger i helse-
teknologi – og om hvordan de faktisk tar disse i bruk. I podcasten 
diskuterer Veronica og Silvija blant annet hvordan man kan 
gå frem for å senke motviljen til å ta i bruk ny teknologi blant 
ansatte. 

Om bedriften
Halden er en by og kommune i landskapet Østfold i Viken fylke på 
Østlandet i Norge. Storkommunen Halden grenser til Rakkestad 
i nord, Aremark i øst, og Sarpsborg i nordvest, samt kommunene 
Strömstad, Tanum og Dals-Ed i Sverige i henholdsvis sørvest, 
sør og sørøst. Kommunen består av de tidligere herredene 
Berg og Idd samt bykommunen Halden. Berg og Idd er typiske 
landbruksområder, mens Halden er Norges eldste industriby. 
Haldenregionen ble etablert i 2007. Regionen er på 963 km² i 
utstrekning og har (pr. 01.04.2013) et innbyggertall på 31 344.

Refleksjon
Mange er engstelige for at ny teknologi vil gjøre det vanskeligere 
å få seg en jobb i fremtiden. Hvordan tror du kan vi fjerne frykten 
for å integrere teknologi i den offentlige helsesektoren på best 
mulig måte? 

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:   Veronica Aam 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: HALDEN

Vert: Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Innovasjon i helsenorge
• Hjemmetjenesten
• Helseteknologi
• Akseptabel risiko
• Virituell kortidsavdeling

Anbefalt lesing: 

• Halden kommune sine nettsider

LØRNSOC med Veronica Aam, Halden Kommune 

LØRNSOC
VERONICA AAM
KOMMUNALSJEF I HELSE 
 OG OMSORG
HALDEN KOMMUNE

PODKAST #473 Å TA I BRUK NY TEKNOLOGI I OFFENTLIG BASISTJENESTER. VERONICA AAM, HALDEN KOMMUNE

Podkast  #0473
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LØRNSOC med Veronica Aam, Halden Kommune

 Jeg vil så veldig mye 
mer enn det vi får til i dag 
og er fryktelig utålmodig 

på fremdrift. Vi har mye å 
hente på innovasjon i helse 
og omsorgstjenestene, men 
vi må huske menneskene 

som skal ta dette i bruk og 
at teknologien deretter er 

et supert hjelpemiddel.
- Veronica Aam
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?  
Jeg er en som har veldig lyst til å 
være med på å løse utfordringene 
som helsesektoren står overfor, 
blant annet med tanke på den 
kommende eldrebølgen. For meg 
er ikke teknologien i seg selv det 
viktigste, men snarere hva den kan 
gjøre for oss.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Det viktigste vi gjør, er å utforske 
hvilke muligheter teknologien tilbyr 
og faktisk ta det i bruk. Det høres 
kanskje enkelt ut, men det kan 
være utfordrende i bransjen vår.

Hva er du mest opptatt av innen 
teknologi?  
Det som tar oss fremover. At vi 
kan definere hvilke oppgaver vi må 
løse og la miljøene som virkelig kan 
teknologien, fortelle oss hvordan 
ulik teknologi kan bistå oss med 
dette.

Hvorfor er det så spennende?  
Fordi det åpner så mange 
muligheter, som vi faktisk burde 
tatt for gitt. Jeg ønsker å få til 
mye mer enn det vi får til i dag, 
og jeg er fryktelig utålmodig når 
det gjelder fremdrift. Vi har mye 
å hente på innovasjon i helse- og 
omsorgstjenestene.

Hva synes du er de mest 
interessante motsetningene?  
Iveren og forventningen til å bruke 
teknologi og motstanden mot å ta 
den i bruk. Alle vil, men få gjør noe.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Jeg har vært involvert i et prosjekt 
med et høyteknologisk bo- og 
aktivitetssenter for eldre med 
en virtuell korttidsavdeling, hvor 
pasienten er «innlagt» i eget hjem 
i stedet for på sykehjem, der 
vedkommende blir fulgt opp via en 
videoløsning, alarmer og målinger.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Jeg tror det er viktig å ha kunnskap 
om anvendt teknologi, hvordan 
man bruker teknologi for å endre 
tjenester.

Er det noe vi gjør her i Norge som 
er unikt? Vi er ganske gode på 
systemtenkning og sikkerhet. 
Altinn, NAV, bank og forsikring er 
områder hvor vi har blitt mer eller 
mindre heldigitale og «selvhjulpne», 
med nær sagt fullintegrerte 
systemer som snakker sammen, 
henter og setter sammen 
informasjon, og som gjør alt enklere 
og mer tilgjengelig. Vi har fått en 
digital ID, og de fleste er trygge på 
systemene.

Har du et favoritt-fremtidssitat?  
«Man kan aldri planlegge fremtiden 
ved hjelp av fortiden.»   

Viktigste poeng fra samtalen vår?  
Endring av tjenester, konsepter 
og menneskers måte å jobbe på. 
Teknologi og teknologisk utvikling 
som et hjelpemiddel.   

LØRNSOC med Veronica Aam, Halden Kommune

Podkast  #0473
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Hva er virtuell korttidsavdeling?
a) En løsning som gir pasienter mulighet
for å skrives tidlige ut på grunn av hjelp
av velferdsteknologi
b) En boløsning for demente med
fjernobservasjon hvor behandlere
overvåker fra et eksternt vaktrom
c) Et prøvelsesrom som brukes til
forskning av teknologiske løsninger

En løsning som gir pasienter mulighet for 
å skrives tidlige ut på grunn av hjelp av 
velferdsteknologi

Å bruke teknologi som virkemiddel for å 
automatisere arbeidsoppgaver som ikke 
nødvendigvis trenger mennesker for å 
løse samfunnsutfordringene

Systemer rundt økonomi, kontroll og 
regelverk spiller en stor rolle for å få nye 
teknologiske løsninger godkjent

Hva er målet til Veronica Aam for den 
offentlig helsesektor?
a) Å bruke teknologi som virkemiddel for
å automatisere arbeidsoppgaver som
ikke nødvendigvis trenger mennesker for
å løse samfunnsutfordringene
b) At teknologien skal ta over for
menneskene i helsesektoren i framtiden
fordi teknologisk innovasjon har til
hensikt å redusere arbeidsmangelen i
helsesektoren
c) Å unngå å bruke teknologi i
helsesektoren i framtiden fordi ”varme
hender” kan ikke erstattes med teknologi

Hvorfor må man som utvikler av 
helsetjenester jobbe opp mot storting og 
departement?
a) På grunn av at kommunale tiltak har
sitt bestemmelsesmandat hos øvrige
ledere i stortinget
b) Siden økonomiske midler til
implementering av teknologiske løsninger
er øremerket som alternativt og må
dermed godkjennes fra øvrige hold
c) Systemer rundt økonomi, kontroll og
regelverk spiller en stor rolle for å få nye
teknologiske løsninger godkjent

LØRNSOC med Veronica Aam, Halden Kommune

Scann og besøk bedriften
https://www.halden.kommune.no/

LØRNSOC
VERONICA AAM
KOMMUNALSJEF I 
HELSE  OG OMSORG
HALDEN KOMMUNE
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Tema Perspektiv

Vi må bruke det vi har til 
å få til noe nå!
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende 
direktør i Logiq AS, Knut Rosness, om viktigheten av at 
bedriftsledere kommer seg ut av kontorstolen og inn i åpne, 
konstruktive og forpliktende samarbeidskonstellasjoner. Med 
sin sterke kompetanse innen forretningsutvikling, reflekterer 
Knut Rosness rundt hvordan man kan bruke EDI på tvers 
av landegrenser, med forskjellige digitale språk, for å bedre 
kommunisere med hverandre. Logiq leverer blant annet også 
skybaserte løsninger for håndtering av forretningskritiske data 
mellom sine kunder og deres handelspartnere, og i denne 
samtalen med Silvija, beveger diskusjonen seg også inn på temaer 
som hvordan man kan effektivisere arbeidet slik at en kan levere 
rimeligere tjenester med AI-teknologi.

Om bedriften
Logiq ble etablert i 1999. I 2004 fusjonerte selskapet med 
NetBusiness Systems. I 2006 kjøpte Logiq selskapet EE-nett 
AS, for deretter innfusjonere selskapet to år senere. I 2009 
kjøpte selskapet Finfo Information AB og endret så navn til 
Logiq Sweden AB. Logiq leverer i dag skybaserte løsninger 
for håndtering av forretningskritiske data mellom kundene 
og deres handelspartnere. Selskapet utveksler elektroniske 
faktura, ordre, bekreftelser, kataloginformasjon og beslektede 
handelsdokumenter i et globalt nettverk av mer enn 100 000 
selskaper. Siden 2009 har Logiq hatt en solid organisk vekst med 
en årlig transaksjonsøkning på over 20%.

Refleksjon
90% av Logic AS sin markedsandel er byggbransjen. Er tjenestene 
firmaet tilbyr noe flere bedrifter bør benyttet seg av?  

Tema:  BUILDTECH 

Gjest:    Knut Rosness 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: HALDEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• AI Maskinlæring 
bygningsinformasjonsmodeller (BIM)

• Lokalt, Norske og internasjonalt 
næringsliv EDI 

• Skybasert B2B

Anbefalt lesing: 

• Thomas Friedman sin bok  «Verden er 
flat» 

 

BUILDTECH med Knut Rosness, Logiq AS 

BUILDTECH
KNUT ROSNESS
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR
LOGIQ AS

PODKAST #474 VI MÅ BRUKE DET VI HAR TIL Å FÅ TIL NOE NÅ!. KNUT ROSNESS, LOGIQ AS
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BUILDTECH med Knut Rosness, Logiq AS

 Jeg bryr meg mer 
om hva man faktisk kan 
bruke elektronikken til. 

Norge en ganske «all right 
stat» som legger opp til serv 

for næringslivet i mange 
sammenhenger. Tiltak som 

Skattefunn, Innovasjon 
Norge og Forskningsrådet, 
samt støtteordninger for 

klyngedannelser osv er gode 
initiativer. Logiq må inn i 
en ny klyngedannelse med 

utgangspunkt i AI, noe som er 
svært positivt – del kunnskap 

med hverandre. Det må vi 
som bedriftsledere passe på å 

utnytte.
- Knut Rosness
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Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Vi får digitale systemer til å 
kommunisere med hverandre på 
tvers av digitale «språk». Vi er en 
ledende aktør i Norden innenfor 
B2B segmentet. Vi har kunder i alle 
bransjer, men har strategisk fokus 
på byggebransjen og bygghandelen, 
der vi har en markedsandel på 85-
90 %.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Logiq har strategisk fokus på 
to områder: AI-teknologi og 
maskinlæring. Ved hjelp av 
maskinlæring kan vi automatisere 
operasjoner og tilby våre kunder en 
rimeligere og mer effektiv tjeneste.

Hvorfor er det spennende?  
Hvis Logiq klarer å automatisere 
oppkoblings- og distribusjonen 
av dokumenter ved hjelp av AI-
teknologi, kan vi effektivisere 
arbeidet og levere rimeligere 
tjenester. Siden vi er så store i 
byggebransjen, arbeider vi også 
med mange spennende prosjekter 
for å bidra til å kunne digitalisere 
bransjen. Byggebransjen er en av de 
minst digitaliserte i Norge.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
Teknologisk er jeg nervøs for de 
mulighetene som nå finnes for 
manipuleringen av faktabasert 
kunnskap og forskning, og politiske 
ytringer i kombinasjon med 
publisering i sosiale media.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Innenfor bygg vil jeg nevne et 
skattefunnprosjekt som Logiq 
har satt i gang. Ved hjelp av AI-
teknologi vil vi forsøke å koble 
informasjon som ligger i vårt 
datanav opp mot eksterne 
databaser, f.eks. værdata og 
geodata. Da kan vi lage prediksjoner 
om hvilke artikler som er brukt 
i bygget som skiftes oftere enn 
andre, grunnet f.eks. geografisk 
lokasjon og væreksponering.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Siden jeg er bedriftsleder, vil jeg 
svare ut ifra en posisjon som 
leder i en privat teknologibedrift 
– hva er relevant kunnskap for 
bedriftsledere for framtida? 
Jeg mener svaret på det 
er markedskunnskap og 
teknologikunnskap på trendnivå 
eller makronivå.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?   
Vi har en høy teknologibevissthet 
og ligger langt framme 
teknologisk og digitalt. Innenfor 
vårt område, EDI, har Norge 
allerede i mange år vært av de 
beste i Europa og verden. Tiltak 
som Skattefunn, Innovasjon 
Norge og Forskningsrådet, samt 
støtteordninger for klyngedannelser 
osv.er gode initiativer.

Et favoritt fremtidssitat?  
“The future started yesterday, and 
we’re already late!

Viktigste poeng fra vår samtale?  
Få norske bedriftsledere 
til å komme seg ut av 
kontorstolen og inn i åpne, 
konstruktive og forpliktende 
samarbeidskonstellasjoner. Samt å 
gi de en dose visjonær tenking!

BUILDTECH med Knut Rosness, Logiq AS

Podkast  #0474
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Hvordan kan en tjeneste som Logiq bidra 
til bedre handelslikviditet?
a) Gjennom å selge fakturaen til Logiq,
får du betalt innen 24t
b) Logiq betaler fakturaen for motparten
innen 24t
c) Mottaparten kommer i kontakt
med selger gjennom Logiq som
handelsmedium

Gjennom å selge fakturaen til Logiq, får 
du betalt innen 24t

0,9 Electronic Document Interchange - 
en prosess som elektronisk utveksler 
forretningsdokumenter mellom 
selskapene

Hvor stor markedsandel av 
byggebransjen har Logiq på EDI og 
elektronisk fakturering?
a) 0,5
b) 0,75
c) 0,9

Hva er EDI?
a) Electronic Document Interchange -
en prosess som elektronisk utveksler
forretningsdokumenter mellom
selskapene
b) Et datasystem som forstår
forretnings-innholdet i fakturaen og
andre dokumenter
c) En 3D-tegning av bygg med
tilrettelegging av bestilling via digitale
systemer

BUILDTECH med Knut Rosness, Logiq AS

Scann og besøk bedriften
https://www.logiq.no/
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Tema Perspektiv

Dataplattform som 
utgangspunkt for AI
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO i eSmart 
Systems, Erik Åsberg. eSmart Systems har utviklet en 
softwareløsning som ved hjelp av kunstig intelligens bistår 
strømleverandører i arbeidet med å inspisere og vedlikeholde 
kritisk infrastruktur. I episoden forteller Erik mer om denne 
løsningen og hvorfor han mener det er viktig at vi vedlikeholder 
den infrastrukturen vi allerede har fremfor å bygge nye 
monstermaster ingen egentlig vil ha. Han forteller også om hva en 
"data lake" er. 

Om bedriften
eSmart Systems leverer softwareløsninger basert på kunstig 
intelligens til energibransjen. Med deres softwareløsninger 
transformerer eSmart Systems måten verdensledende 
energileverandører inspiserer og vedlikeholder kritisk infrastruktur. 
Selskapet har 48 kunder i syv land.

Refleksjon
Vi som forbrukere av strøm elektrifiserer oss mer og mer parallelt 
med den digitale utviklingen. Brenselet er strøm. En kan påstå 
at elektrisiteten har nesten blitt en lik selvfølge som at kroppen 
trenger næring. Til svar ønskes faktisk ikke flere monstermaster, 
men batterier som lagrer overfladisk strøm. Særskilt rettet 
mot solcelleprodusert energi. Hvilken atferd trenger egentlig 
fremtidens stadig voksende samfunn for å dyrke strømsparende 
insentiver på forbrukernivå? Eller må kraftselskapene og 
underdistributører holde det fullt som et samfunnsansvar? Grønn 
revolusjon i et B2B konkurransemarked er ingen selvfølge. Må det 
settes krav på begge nivåer? Hvem skal så sette kravene, og om 
hvilken løsning?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Erik Åsber 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: HALDEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• AI 
• Energi trading  
• Deregulering 
• Prediksjoner

Anbefalt lesing: 

• Channel 9 (webtv) 
• Modern Workplace (podcast)  
• Azure Flash News (podcast) 
• Masters of scale (podcast)
 

ENERGYTECH med Erik Åsber, eSmart Systems 
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ENERGYTECH med Erik Åsber, eSmart Systems

 Vi sliter i dag med 
en bransje som endelig 

har forstått at fremtiden 
består av skybaserte 
tjenester, men de tør 

fremdeles ikke helt å gi 
slipp på tanken at de må 
ha software installert på 

eget abonnement.
- Erik Åsber



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?   
Jeg er en vanlig gutt fra Halden som 
var veldig usikker på hva jeg skulle 
bli. Pga. det glimrende IT-studiet i 
Halden ble det der og det viste seg 
å være et lykketreff egentlig. Startet 
på IFE og har jobbet i grensesnittet 
mellom energi og IT i over 20 år.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?   
Skaper verdi for kunden gjennom 
gi de verktøy som gir de nye 
muligheter og forenkler hverdagen.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?   
Dataplattform generelt og Microsoft 
Azure spesielt. Prøver å følge slik at 
vi til enhver tid utnytter teknologien 
og tilgjengelige løsninger optimalt.

Hvorfor er det spennende?   
Vi er helt i front i Norge og i verden 
på enkelte områder. Det er utrolig 
gøy å kunne jobbe helt der fremme 
og kunne være såpass fleksible at vi 
faktisk evner å benytte oss av nye 
teknologiske muligheter 

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?   
SaaS vs. samme software på 
kundens abonnement. Vi sliter i 
dag med en bransje som endelig 
har forstått at fremtiden er 
skybaserte tjenester, men ikke 
tør helt å gi slipp på tanken at de 
må ha software installert på eget 
abonnement. Dette er en modning, 
men det er sterke krefter vi jobber 
mot. Akkurat nå er det dette som 
opptar meg. En annen kontrovers er 
AI og hvorvidt det er en trussel for 
menneskeheten.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?   
Er involvert i det meste av eSmarts 
leveranser på et strategisk nivå, 
men er også prosjektleder for et 
FoU-prosjekt vi kjører sammen med 
5 nettselskap for å utvikle innsikt i 
strømnettet basert på AMS og øvrig 
sensorikk.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?  
Cognite har gjort det sterkt. 
Autogrid er et lignende selskap 
som oss, men fokuserer på 
energifleksibilitet.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Åpenbart kunstig intelligens, men 
også hvordan man skal kunne 
nyttiggjøre seg av det.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?   
For at vi skal lage gode løsninger 
er vi nødt til å forstå. Vi koder ikke 
blindt etter en spec, men tror de 
fleste av oss i bransjen ser på det 
som et kreativt yrke. Det tror jeg er 
en veldig styrke.

Et favoritt fremtidssitat?   
«The best way to predict the future 
is to create it” 

Viktigste poeng fra vår samtale?  
At en dataplattform må ha et 
formål og ikke tro at å samle data 
ett sted gir noe større verdi alene.  

ENERGYTECH med Erik Åsber, eSmart Systems
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Hva gjorde Noorpool bemerkelsesverdi?
a) Med Noorpool i spissen er
Norge en forgjenger i verden for
energiprisderegulering
b) Noorpool var først ut med å selge
strøm på børs
c) Energiprisregistering

Med Noorpool i spissen er 
Norge en forgjenger i verden for 
energiprisderegulering

For å skille mellom dem som produserer 
og selger, og dem som distribuerer

Nye elementer og digitale relasjoner 
gjennom kunstig intelligens, mobile- 
og skybaserte løsninger og store 
datamengder

Hvorfor ses behovet for deregulering av 
energipriser?
a) For å skille mellom dem som
produserer og selger, og dem som
distribuerer
b) Privat energisektor som produserer
utnytter sitt monopol for å sette for høye
priser
c) Vi bruker mindre strøm i dag. Prisene
må justeres deretter for å rettferdiggjøre
bruken ovenfor kundene hos de private
kraftselskapene

Hvilke teknologiske endringer ses i 
kraftmarkedet?
a) Mobile og skybaserte løsniger basert
på store datamengder
b) Bruk av kunstig intelligens og IoT
c) Nye elementer og digitale relasjoner
gjennom kunstig intelligens, mobile- 
og skybaserte løsninger og store
datamengder

ENERGYTECH med Erik Åsber, eSmart Systems

Scann og besøk bedriften
https://www.esmartsystems.com/
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Tema Perspektiv

Visualisering 
av Energy tech
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Chief Architect 
hos eSmart Systems, Christian Thun Eriksen. eSmart Systems 
har utviklet en softwareløsning som ved hjelp av kunstig 
intelligens bistår strømleverandører i arbeidet med å inspisere 
og vedlikeholde kritisk infrastruktur. Som Chief Architect jobber 
Christian med å sette seg inn i funksjonelle problemstillinger for 
så å oversette disse til tekniske løsninger. I episoden forteller 
Christian om hvorfor vi må bli visjonærer for å kunne forenkle 
hverdagen til nettselskaper, gjennom å lage konsepter som hjelper 
alle. Han forteller også om hvordan vi kan løse globale problemer 
knyttet til AI VS the future of human. 

Om bedriften
eSmart Systems leverer softwareløsninger basert på kunstig 
intelligens til energibransjen. Med deres softwareløsninger 
transformerer eSmart Systems måten verdensledende 
energileverandører inspiserer og vedlikeholder kritisk infrastruktur. 
Selskapet har 48 kunder i syv land.

Refleksjon
Hva skjer hvis vi installerer solceller ukritisk overalt? Vi må tenke 
smart i utarbeidelsen av strømnettet i fremtiden. Må forbrukere 
smøre seg med tålmodighet til at løsningene blir servert, eller kan 
vi selv begynne i det små allerede nå? Hvordan så tilrettelegge 
til rette for sistnevnte? Vet vi selv egentlig hvilke mulige grønne 
strømkilder vi kan implementere?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Christian Thun Eriksen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: HALDEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• AMS måler 
• Elektrisk infrastruktur 
• Forutsigbar AI 
• Digitale tvillinger 
• Datavisualisering  
• IoT

Anbefalt lesing: 

• Beautiful Visualization utgitt av O’Reilly 
• Edward Tuftes bok envisioning 

information 
• Modern Workplace (podcast)
 

ENERGYTECH med Christian Thun Eriksen, eSmart Systems 
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ENERGYTECH med Christian Thun Eriksen, eSmart Systems

 Fremtiden tilhører 
de som forbereder seg på 

den. Det viktigste vi gjør er 
å sørge for at vi forenkler 

og effektiviserer hverdagen 
til de som benytter seg av 

de produktene vi lager. 
Det er et stort behov for 
å bygge ut nettet mer, 

men det er også viktig å 
bruke det som allerede er 
der. Ikke vær redd for å 

være med på reisen med å 
omfavne ny teknologi, og 
på den måten forberede 

seg på fremtiden.
- Christian Thun Eriksen
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?  
En som fort blir engasjert i 
problemstillinger og måter de kan 
løses på. Dette tankesettet har 
vært med meg fra jeg var barn. 
Jeg hentet nok mye inspirasjon fra 
en familie som hadde interesser/
profesjon innenfor flere fagfelt slik 
som urmaker, møbelsnekkring, 
elektronikk, oppfinner.  Fra tidlig 
av har det å kunne løse problemer 
med mekanikk, elektromekanikk 
eller elektronikk vært et stort 
interesse område. Dette har igjen 
vært med på å styre hvilke retning 
utdanningen og jobb har tatt.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Det viktigste vi gjører at vi sørger 
for at vi forenkler og effektiviserer 
hverdagen til de som benytter seg 
av de produktene vi lager.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?  
Jeg har generelt et ganske 
bredt fokusområde. I min rolle 
handler det om å sette seg inn 
i funksjonelle problemstillinger 
og oversette de til tekniske 
løsninger. Så dette dreier seg om 

alt i fra funksjonelle prosesser til 
løsningsarkitektur til visualisering. 
Fra et teknologisk perspektiv 
er fokuset rettet mot å lage en 
plattform som støtter opp under 
de funksjonelle behovene.  Dette 
arbeidet går videre utpå å komme 
opp med generelle konsepter for 
å løse behovene, så om å finne 
eksisterende teknologi som passer 
disse konseptene og som yter godt 
nok for vårt behov, er fleksibelt 
nok til å benyttes i løsningene, har 
en pris som er fornuftig og har et 
støtte apparat som fungerer.

Hvorfor er det spennende?  
Det er først og fremst spennende 
fordi vi kan være med på å løse 
globale utfordringer ved hjelp av 
teknologi.    

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
Generelt i teknologi utviklingen: AI 
vs the Future of Humans.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Videreutvikle eSmarts produkter 
innen bildeanalyse og asset 
management.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Har fortsatt stort ro på realfag 
som fundament, men tror også at 
det kan bli en endring siden det 
etterhvert abstraheres bort arbeid 
på lav nivå byggeklosser.  

ENERGYTECH med Christian Thun Eriksen, eSmart Systems

Podkast  #0477



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

35

Hva skjer hvis vi installerer solceller 
ukritisk overalt?
a) Det er en sensor i sikringsskapet
som automatisk måler og sender
inn strømforbruk verdiene inn til
Nettselskapet for forbrukeren og
alarmerer om strømforsyningsendinger
b) Acending Meter Sensor. Måleren er
montert i sikringsskapet og alarmerer når
forventet strømbruk overgås
c) Måleverktøy for sensorisk oversikt
av kraftvolumet i kraftledninger hos
distribusjonsselskapene

Det er en sensor i sikringsskapet 
som automatisk måler og sender 
inn strømforbruk verdiene inn til 
Nettselskapet for forbrukeren og 
alarmerer om strømforsyningsendinger

En slik datainnsamling gir 
prediksjonsgrunnlag for å bygge ut nettet 
på en bedre måte i fremtiden

Innhenting av data skaper grunnlag 
for prediksjon som resulterer til 
optimaliserer kraftbehovet. Dermed 
forbrukes ikke mer strøm enn nødvendig

Hvordan kan AMS målere bidra 
samfunnsmessig?
a) Det skaper innsparinger for aktørene
å ikke ha menneskelige relasjoner som
sjekker over innsendte strømtall
b) AMS målere reduserer strømtilførselen
om natten, og dermed bidrar til å spare
energi som tjener nasjonens klimamål
c) En slik datainnsamling gir
prediksjonsgrunnlag for å bygge ut nettet
på en bedre måte i fremtiden

Hvordan kan digitalisering av 
strømnettet bidra til å løse globale 
utfordringer?
a) Digitale løsninger kan etter hvert
klones til andre land for å likestille
kraftbruken hos alle globalt
b) Innhenting av data skaper grunnlag
for prediksjon som resulterer til
optimaliserer kraftbehovet. Dermed
forbrukes ikke mer strøm enn nødvendig
c) Digitaliserende produksjon gir færre
fossilt utslipp under selve produksjonen

ENERGYTECH med Christian Thun Eriksen, eSmart Systems

Scann og besøk bedriften
https://www.esmartsystems.com/
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Tema Perspektiv

Menneskesentrert 
digitalisering
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Portfolio manager 
- Digitalization hos Institutt For Energiteknikk, Petter Kvalvik, om 
menneskesentrert digitalisering som en driver for den digitale 
transformasjonen av samfunnet. Petter forteller om hvordan IFE 
sin domenekunnskap og digitale kapabilitet kan bidra til å løse 
ulike samfunnsutfordringer. I podcasten diskuterer også Silvija og 
Petter hvordan mennesker egentlig tar inn over seg skiftet med 
digitaliseringen av samfunnet. 

Om bedriften
Institutt for energiteknikk (IFE) ble etablert i 1948 som Institutt 
for atomenergi (IFA), og fikk i 1980 dagens navn. IFE har sitt 
hovedkontor på Kjeller og en nesten like stor avdeling i Halden 
i Østfold. IFE er vertsorganisasjon for det internasjonale 
Haldenprosjektet, med deltakere fra 19 medlemsland. IFE driver 
forskning på følgende områder: energi-, miljøteknologi og fysikk 
(Kjeller), nukleærteknologi (Kjeller), petroleumsteknologi (Kjeller), 
nukleær sikkerhet og pålitelighet (Halden), og tematikken 
«sikkerhet-menneske-teknologi-organisasjon» (Halden). IFE driver 
to forskningsreaktorer. Instituttet har ca. 600 ansatte i Halden og 
på Kjeller.

Refleksjon
Kan atomkraft være en reell bidragsyter for fremtiden?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Petter Kvalvik 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: HALDEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Menneskesentrert digitalisering
• Avansert visualisering 
• Data lakes innbyggerinvolvering
• Smarte byer

Anbefalt lesing: 

• https://ife.no/
 

LØRNSOC med Petter Kvalvik, Institutt for energiteknikk 
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LØRNSOC med Petter Kvalvik, Institutt for energiteknikk

 Bruk av digital 
teknologi sammen med 

menneskets evne til omstilling 
og adferdsendring tror jeg 
er viktige bidragsytere for 
å nå FNs klimamål. Hvis 
det eneste verktøyet du 

har i verktøykassa di er en 
hammer, så ser alle problemer 
ut som en spiker. Tenk heller 
nøye gjennom valgene man 
gjør - også som teknolog og 

leverandør. Menneskesentrert 
digitalisering er kanskje noe 

av det viktigste vi gjør så ikke 
teknologien tar helt overhånd.

- Petter Kvalvik
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Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?   
Det viktigste vi gjør er å utnytte 
IFEs domenekunnskap og digitale 
kapabiliteter, for å løse ulike 
samfunnsutfordringer. Jeg vil gjerne 
løfte frem spesielt 4 kapabiliteter; 
menneskesentrert digitalisering, 
avansert visualisering, cyber 
security og modellering/simulering.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?   
For tiden har jeg fokus på industri 
4.0 og smarte byer. I denne 
sammenheng handler mye om å 
samle data for å bla. kunne bygge 
prediktive modeller, visualisere 
prosesser eller automatisere 
operasjoner.

Hvorfor er det spennende?   
Sektor digitale systemer som 
jeg tilhører, har fokusert på 
digitalisering lenge før dette 
begrepet ble aktuelt. Som 
porteføljeansvarlig for våre 
digitaliseringsaktiviteter, jobber jeg 
på tvers av virksomheten Kjeller/
Halden for å koordinere prosjekter, 
ressurser, insentiver, eksterne 
nettverk, forskningsinfrastruktur og 
gode ideer.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?   
Et viktig spørsmål når vi samler inn 
mer og mer data om individet, data 
konsolideres, gjøres tilgjengelig 
og tjenester kobles sammen, er 
ivaretakelse av personvernet. 
Hvordan skal man klare å ivareta 
dette i iveren etter å forenkle 
tjenester, påvirke adferd og 
etablere smarte personlige digitale 
assistenter? 
Dine egne relevante prosjekter 
siste året?   
Prosjektleder for etableringen av en 
data lake løsning for å konsolidere 
alle historiske data fra nesten 50 
års drift av Haldenreaktoren med 
et data science miljø, som skal 
være tilgjengelig for kommende 
generasjoner av kjernefysikere og 
andre interessenter.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?   
Ruter er et godt eksempel på 
hvordan menneske har blitt satt i 
sentrum for utvikling av en tjeneste 
som har stor samfunnsnytte.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Kunnskaper om prediktiv 
modellering, ansvarsfordelingen 
mellom mennesker og maskiner/
systemer, cyber security, 
cyberfysiske systemer og teknologi 
som kan ivareta utfordringene 
knyttet til personvern som DLT 
(Blockchain) teknologier.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?   
Fokus på menneskesentrert 
digitalisering, personvern og cyber 
security.

Viktigste poeng fra vår samtale?  
Sett mennesket i sentrum for 
digitaliseringen.

LØRNSOC med Petter Kvalvik, Institutt for energiteknikk
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Hva er IFE i dag?
a) IFE – Institutt for Energikraft
som jobber med digitalisering av
dekommisjonering av nukleære anlegg i
global omkrets for å bistå hele verdens
klimamål
b) IFE ble etablert i 1948 som institutt for
atomenergi. I dag er IFE et institutt for
energiteknikk innenfor fornybar energi,
digitalisering, strømningsteknologi,
nukleærteknologi, radiofarmasi og hels
c) Et aksjeselskap som ble etablert i
1948 med gitt konsesjon om å drifte
landes nukleære anlegg

IFE ble etablert i 1948 som institutt for 
atomenergi. I dag er IFE et institutt for 
energiteknikk innenfor fornybar energi, 
digitalisering, strømningsteknologi, 
nukleærteknologi, radiofarmasi og hels

Kjeller og Halden Dekommisjonering av deres nukleære 
anlegg i Halden

Hvor har IFE –som har konsensjon for 
å drifte og eie de nukleære anleggene i 
Norge – sine anlegg lokalisert?
a) Halden, Sarpsborg og Kjeller
b) Vadsø, Røros og Halden
c) Kjeller og Halden

Hva er det store satningsområdet til IFE 
i Halden?
a) Dekommisjonering av deres nukleære
anlegg i Halden
b) Virtual reality skjermer til togstasjoner
c) Omgjøre de nukleære anleggene til
turbinrom for å utvikle fornybar energi

LØRNSOC med Petter Kvalvik, Institutt for energiteknikk

Scann og besøk bedriften
https://ife.no/
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Lørn manifesto 
Ingen bør kaste bort tid og penger på ferdigheter som snart er ubrukelige. Vi 
må lære relevante ting for den fremtiden vi skal inn i. En reklame spør: do you 
think it is about mindset or skillset? Svaret er: BOTH! Mindset uten skillset er 
ubrukelig; skillset uten mindset er rettningsløs.

Skillsa for fremtiden vil være en kombinasjon av teknologisk kunnskap og mot 
til å tenke selv. Vi må tørre å mene noe om hvordan denne fremtiden skal være, 
for å kunne ta aktive valg.Det er for enkelt å si at «vi bare lærer kidsa å kode». 
Det er alle som må lære og vi må lære mer enn koding. Vi trenger å lære kidsa og 
alle andre, DIGITAL SKAPERKRAFT. Vi må bli noe mer enn gode forbrukere av ny 
teknologi – vi må kunne skape den om. Og vi voksne må ikke tåle så inderlig lett 
den læringen som ikke gjelder oss selv.

Men hva er de nødvendige ferdigheter for fremtiden?
Direkte konkurranse mot roboter er en tapt kamp for mennesker. Roboter, 
automasjon og AI dreier seg om det maskinene er veldig gode på. Det er å 
kunne lese og finne mønstre i store data mengder, men det å tolke disse 
mønstrene på riktig måte, en måte som også er kulturelt og politisk forankret, 
som speiler den uhyre komplekse menneskelige psyken, det er bare mennesker 
som kan og bør gjøre. Bedre og billigere roboter vil kunne utføre de fleste av 
våre rutinemessige oppgaver som krever liten eller ingen kreativitet. Derimot 
oppgaver som krever fleksibel handling i uforutsigbare omgivelser, og som krever 
empati, vil mennesker alltid være flinkere til. AI passer godt for administrative og 
rutinemessige oppgaver. Mennesker er uovervinnelige på oppgavene som krever 
omsorg og omtanke. Uansett vil det være spennende og kreve mye ny kunnskap.

Claude Shannon, faren til Informasjonsteori, sa: «We know the past but cannot 
control it. We control the future but cannot know it».

Bli med og utforsk fremtiden, så vi kan sammen drive den i en god retning.

Gründer 
Silvija Seres
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Du vil LØRNE om: 

• you-will-learn-about
 
Anbefalt lesing: 

• recommended-litterature 

 

Du vil LØRNE om: 

• Tverrfaglige team
•  

Helhetlig produksjon
•  

Endringsledelse 
•  

Fremtidens produksjon
 
Anbefalt lesing: 

• Norges offentlige utredninger (NOU) sin 
rapport Lærekraftig 

Tema:  LØRNSOC

Expørt:  Dag Arthur Aasbø 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: SARPSBORG 

Lørner:  Silvija Seres 

Dag Arthur Aasbø
Direktør og organisasjon og sam-

funnskontakt fra Borregaard

Få med alle på 
endringsreisen  
Hvordan sørger man for en helhetlig produksjon, i en så 
stor produksjon som Borregård har? Hvordan organiserer 
man et tverrfaglig team som er både suksessrettet og 
fremtidsrettet? I denne episoden av #LØRN snakker 
Silvija med direktør og organisasjon og samfunnskontakt 
i Borregaard, Dag Arthur Aasbø, om hvordan de har klart 
å beholde alle sine ansatte når de har endret 50% av 
produksjonen sin på få år.

Refleksjon 
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