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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

Salgs-og 
markedsføringsteknologi
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i 
MarkedsPartner, Stig Hammer, om optimalisering av kundereisen 
gjennom byttehandelen mellom brukeridentitet og individualisert 
verdi. Stig Hammer forteller om hvordan MarkedsPartner 
hjelper sine kunder gjennom å implementere digitale verktøy 
for automatisering og effektivisering av kundekommunikasjon, 
både i salg, markedsføring og kundeservice. Videre deler Stig 
sine erfaringer med hvordan innsikten fra Big Data er med på å 
endre konkurranseforhold i markedet, ved at den bidrar til at den 
personifiserte kjøpsopplevelsen i mange tilfeller blir like viktig 
som produktet i seg selv, når dataen taes i bruk. Det diskuteres 
også aldersforskjeller innad i organisasjoner, og fordelene som 
oppstår når forskjellige generasjoner møtes med perspektivene, 
innfallsvinklene og erfaringene de har med seg. 

Om bedriften
MarkedsPartner er et konsulentselskap med kontorer i Oslo og 
Sarpsborg. Selskapet ble etablert i 1997, har 45 medarbeidere, 
og hjelper bedrifter å bygge bedre kundereiser. MarkedsPartner 
jobber også med digital transformasjon og inbound marketing, og 
er i dag det største fagmiljøet i Norge innen inbound, som en av 
tre HubSpot Diamond Solutions Partners i Skandinavia.

Refleksjon
Må vi fralære oss det gamle, vante og kjære for å ha evnen til å 
endre grunnleggende dynamikker?

Tema:  BIGDATA 

Gjest:    Stig Hammer 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: SARPSBORG

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Big Data 
• Prediktiv analyse 
• CRM 
• Kundereise optimalisering

Anbefalt lesing: 

• Blogger, som feks MarkedsPartner 
og HubSpot. 

• Følge Helt digital, 
• Følge Bente Sollid Storehaug.
 

BIGDATA med Stig Hammer, MarkedsPartner 

BIGDATA
STIG HAMMER
CEO
MARKEDSPARTNER

PODKAST #285 SALGS-OG MARKEDSFØRINGSTEKNOLOGI. STIG HAMMER, MARKEDSPARTNER

Podkast  #0285
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Podkast  #0285

BIGDATA med Stig Hammer, MarkedsPartner

 Som leder må du 
forstå hva som er mulig å 
få til med digital salgs- og 
markedsføringsteknologi, 
og hvilke muligheter og 

trusler det gir deg. Hvis du 
ikke er godt i gang er du 

sent ute.
- Stig Hammer



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i Big Data?  
Jeg har drevet med rådgivning 
innen markedsføring i mange år, og 
har samtidig alltid vært interessert 
i IT/digital teknologi. Har derfor 
vært helt naturlig å følge med på 
utviklingen innenfor dette feltet

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Vi hjelper bedrifter til å oppnå 
bedre salgs- og markedsførings-
resultater gjennom riktig bruk av de 
nyeste digitale verktøyene.

Hva fokuserer du på innen Big 
Data?  
Digitale verktøy for automatisering 
og effektivisering av 
kundekommunikasjon, både i salg, 
markedsføring og kundeservice. Å 
gi kundene våre gode kommersielle 
og teknologiske råd, Riktig verktøy 
til oppgaven, å få kundenes ledelse 
til å se mulighetene og truslene, 
kost/nyttevurderinger på kort 
og lang sikt, å få kundene og 
deres medarbeidere med på den 
endringen som er nødvendig, å ta ut 
resultatene

Hvorfor er det spennende?  
Det er et felt hvor tradisjonelle 
arbeidsformer fortsatt dominerer, 
men hvor teknologien utvikles 
veldig fort, og hvor mange bedrifter 
har kjempemuligheter.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
At de som sitter i ledelsen ofte 
ikke ser de enorme mulighetene 
og truslene, mens de (yngre) 
som forstår teknologien ofte 
ikke har kommersiell erfaring og 
gjennomslagskraft i organisasjonen

Dine egne prosjekter siste året? 
Store marketing automation-
oppdrag, markedskommunikasjons-
oppdrag, CRM-utrullinger og 
integrasjonsprosjekter for en rekke 
norske og internasjonale bedrifter. 
Analyse, rådgivning, gjennomføring 
og oppfølging av disse.

Dine andre favoritteksempler på Big 
Data internasjonalt og nasjonalt?  
De tilfellene hvor teknologien 
brukes til å endre 
konkurranseforhold /struktur/
bryte opp verdikjeder i hele 
bransjer. Distrupsjonen kommer 
som regel utenfra. Tilfeller hvor 
kjøpsopplevelsen blir like viktig 
som produktet. Vipps, Klarna, 
Spotify, iTunes, Netflix, NSB, Entur.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Må forstå hvordan du skaper 
verdi for kundene dine, 
hvorfor de kjøper av deg. 
Forbrukeratferd, atferdsøkonomi, 
hva du kan utvikle/forbedre og hva 
du må ta bort helt, fjerne friksjon, 
forstå at morgendagens kunder 
er ulike gårsdagens. Modellere 
kjøpsreiser. Time-to-market.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Ikke mye. Amerikanerne er best 
på dette. De beste selskapene 
ligger langt foran oss. Dog flere 
spennende startups. Og jeg synes 
Vipps er et godt eksempel på 
en aktør som så trusselen, først 
investerte i kundeopplevelse og 
markedstilgang, og deretter ryddet i 

tech-stacken og avtaler bakover for 
å ta ned kostnadene.

Viktigste poeng fra vår samtale?  
Som leder må du forstå hva som er 
mulig å få til med digital salgs- og 
markedsføringsteknologi, og hvilke 
muligheter og trusler det gir deg. 
Hvis du ikke er godt i gang er du 
sent ute.

BIGDATA med Stig Hammer, MarkedsPartner

Podkast #0285
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Hvordan bruker man stordata i salg og 
markedsføring?
a) Gjennom datainnsamling av atferd
kan man se hvilke budskap som leses
og besøkes, og av hvem, når og i hvilke
sammenhenger
b) Digitale analyseverktøy for forskning
på brukeratferd
c) Resultater fra kampanjer, gjennom
registrering av klikk

Gjennom datainnsamling av atferd kan 
man se hvilke budskap som leses og 
besøkes, og av hvem, når og i hvilke 
sammenhenger

Finn.no, Vipps, og Ruter.no Datasett av bruks- og kjøpsatferd, og 
markeds-konsumpsjon

Hvilke store norske markedsfirmaer har 
vi i Norge?
a) Amazon, Facebook, og Über
b) Cambridge Analytica, Instagram, og
Oslo Taxi
c) Finn.no, Vipps, og Ruter.no

Hvilke datasett er primære i stordata-
drevet salg og markedsføring?
a) Datasett av likerklikk
b) Datasett av bruks- og kjøpsatferd, og
markeds-konsumpsjon
c) Økonomiske datasett for handel på
nett

BIGDATA med Stig Hammer, MarkedsPartner

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

BIGDATA
STIG HAMMER
CEO
MARKEDSPARTNER

Podkast #0285
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Tema Perspektiv

Endringer i 
offentlig sektor
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør for 
teknologi og endring i Sarpsborg kommune, Ole Gabrielsen, 
om organisasjonsendring, innbygger- og samfunnsdialog, 
porteføljestyring og gevinstrealisering. Ole forteller om sine 
erfaringer fra offentlig sektor, og om hvordan en av vår tids største 
utfordringer er å endre den. Silvija og Ole diskuterer også hvorvidt 
velferdsstaten slik vi kjenner den i dag kan bestå.

Om bedriften
Sarpsborg er en by og kommune i landskapet Østfold i Viken fylke 
på Østlandet i Norge. Den har nærmere 57 000 innbyggere er en 
av Norges ti største byer. Sarpsborg er en del av regionen Nedre 
Glomma, hvor Fredrikstad/Sarpsborg har vokst sammen til Norges 
sjette største tettsted. Kommunen grenser i nord mot Våler og 
Skiptvet, i øst mot Rakkestad og Halden, i vest mot Fredrikstad og 
Råde og i sør mot Hvaler.

Refleksjon
De endringene vi ikke gjør i dag må vi betale for siden, men 
finnes det nok endringsvilje i den offentlige sektoren? Hvem i det 
offentlige må tørre å si ja’et? Er det gruppe-kulturen rundt om på 
kontorene i det offentlige som hindrer den ene visjonæren til å stå 
frem med et bastant ja for å iverksette teknologiske løsninger mot 
konsekvensene? Eller må vi faktisk vente litt til? Om så, hvorfor?

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Ole Gabrielsen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: SARPSBORG

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Offentlig sektor
• Samfunn 
• Velferd 
• Innovasjon

Anbefalt lesing: 

• TedTalk The economist Harvard Business 
review 

 

LØRNBIZ med Ole Gabrielsen, Sarpsborg kommune 

LØRNBIZ
OLE GABRIELSEN
DIREKTØR FOR 
TEKNOLOGI OG ENDRING
SARPSBORG KOMMUNE

PODKAST #294 ENDRINGER I OFFENTLIG SEKTOR. OLE GABRIELSEN, SARPSBORG KOMMUNE

Podkast  #0294
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Podkast  #0294

LØRNBIZ med Ole Gabrielsen, Sarpsborg kommune

 Offentlig 
forvaltning må endres, 

og vi må prestere og 
endre oss på lik linje eller 
bedre enn i det private. 
Det må til hvis vi skal 
klare å opprettholde 

dagens etablerte 
velferdsstat. Sannsynligvis 

samfunnets viktigste 
fellesoppgave, uansett 

rolle, om du er innbygger, 
næringsdrivende, politiker 

eller ansatt i offentlig 
forvaltning. Dette går ikke 

av seg selv, det går ikke 
over og det angår oss alle.

- Ole Gabrielsen



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i Lørnbiz? 
43 år, bosatt i Halden. 
Stor variasjon i bakgrunn, 
fra  rekruttering (Proffice), Media 
(Bonnier), Radar (Saab Group), 
Innovasjon (Smart  Innovation 
Norway) og nå kommune. Gjennom 
mine år i Saab hvor jeg jobbet 
med en revolusjonerende ny 
radartype lærte jeg meg å være 
kompromissløs med tanke på 
å sette behov og sluttbruker i 
sentrum for utvikling, endring og 
nye forretningsmodeller.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Våre viktigste oppgaver er å endre 
arbeidsprosesser og designe 
prosesser slik at Sarpsborg 
kommune på en fornuftig og 
effektiv måte kan ta i bruk 
ny teknologi til det beste for 
innbyggerne og forvaltningen.

Hva fokuserer du på innen Lørnbiz?  
Vi må forstå endring, ha innsikt i 
grunnleggende drivere og behov 
hos våre brukere (innbyggere 
og ansatte), forstå potensialet i 
ny teknologi og evne å realisere 
gevinster ved å slutte med det 

gamle når det nye slår inn. 
Nøkkelen her er endring av 
tankesett og etablering av 
ønsket kultur.

Hvorfor er det spennende?  
Dette er kanskje samfunnets 
viktigste oppgave fordi den er 
sannsynligvis eneste måte å sikre 
velferdsstatens eksistens på i 
fremtiden, samtidig som vi kan 
bidra til å skape nye arbeidsplasser 
og et helhetlig bærekraftig samfunn 
både økonomisk, sosialt og 
miljømessig.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
Vi er alle enige om at vi har 
betydelige utfordringer knyttet til 
produksjon og konsum av varer 
og tjenester, men det er få som er 
villig til å endre adferd, betale mer 
eller ofre egen komfort for å få til 
avgjørende nødvendig endring.

Dine egne prosjekter siste året?  
Etablere det nye kommuneområde 
Teknologi og endring basert på 
en tydelig Prestasjonskultur, 
Hastighet, Fleksibilitet og evnen til 
å leve med Usikkerhet i offentlig 
forvaltning.  I tillegg etablere intern 
kapasitet innen endringsledelse 
(tjenestedesign, arbeidsprosesser 
og endring av tankesett).

Dine andre favoritteksempler på 
Lørnbiz internasjonalt og nasjonalt?  
Oslo,  Bergen (Hordaland), Halden, 
Os kommune.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Kreative fag, fagarbeidere, 
Kybernetikk, AI, VR, AR , evne til 
å forstå helheten - generalisten; 
se lokale og globale trender i 
sammenheng med teknologitrender 
og (markeds) behov.

Et favoritt fremtidssitat?  
«The secret of getting ahead is 
getting started» (Mark Twain).

Viktigste poeng fra vår samtale?  
Offentlig forvalting må endres, og 
vi må prestere og endre oss på lik 
linje eller bedre enn i det private 
skal vi klare å opprettholde dagens 
etablerte velferdsstat.

LØRNBIZ med Ole Gabrielsen, Sarpsborg kommune

Podkast #0294
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I hvilken kommune er Ole Gabrielsen 
direktør for teknologi og endring?
a) Sarpsborg kommune
b) Oslo kommune
c) Trondheim kommune

Sarpsborg kommune Å etablere nye forretningsmodeller Vi trenger flere folk med riktig 
kompetanse

Hva er viktig for klyngen Smart Energy 
fra Halden?
a) Å etablere nye rollemodeller
b) Å etablere nye forretningsmodeller
c) Å slappe av

Hva trenger vi for å forbedre tjenestene 
vi produserer innen helse, velferd og 
oppvekst?
a) Vi trenger flere folk med riktig
kompetanse
b) Vi trenger mer implementering av
kunstig intelligens
c) Vi trenger flere økonomiske bidrag

LØRNBIZ med Ole Gabrielsen, Sarpsborg kommune

Scann og besøk bedriften
https://www.sarpsborg.com/

LØRNBIZ
OLE GABRIELSEN
DIREKTØR FOR 
TEKNOLOGI OG 
ENDRING
SARPSBORG KOMMUNE

Podkast #0294
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Tema Perspektiv

Grønn 3D printing
I denne episoden av #LØRN prater Silvija med CEO i We Make It 
3D AS, Camilla Minge. Camilla drives av grønn teknologi, og We 
Make It 3D printer derfor med resirkulert plast. Hun mener også 
at 3D-printing bør inn i skoleundervisningen og tilbyr kurs innen 
3D-printing og -modellering hvor barn og unge lærer å modellere 
selv. We Make it 3D har vært i 3D-industriene i over 20 år og har 
hjulpet kundene sine på ulike måter, blant annet ved å 3D-printe 
en arm til en 15 år gammel gutt.

Om bedriften
We Make It 3D AS spesialiserer seg på 3D-design, 3D-print, 
3D-skanning og undervisning i 3D-ferdigheter. De har over 20 års 
erfaring i en lang rekke bransjer.

Refleksjon
En 3D-printer er noe flere av oss ikke har mye kjennskap til 
i dag, men 3D-modellering vil være en stor del av framtiden. 
I podcasten snakker Camilla Minge om viktigheten av å lære 
barna modellering og integrere dette i skolen. Drøft hvor stor 
innvirkning 3D-printing vil ha for framtidens arbeidsmarked. Tror 
du arbeidsgivere i framtiden vil stille krav til at man mestrer 
3D-print på samme måte som man stiller krav til at man kan Excel 
eller Photoshop i dag? Hvilke yrker tror du vil trenge 3D-printing i 
framtiden? 

Tema:  3DPRINT 

Gjest:    Camilla Minge 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: SARPSBORG

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• 3D printing 
• 3D skanning 
• 3D modelling

Anbefalt lesing: 

• Youtube
 

3DPRINT med Camilla Minge, WeMakeIt3D 

3DPRINT
CAMILLA MINGE
CEO
WEMAKEIT3D

PODKAST #483 GRØNN 3D PRINTING. CAMILLA MINGE, WEMAKEIT3D

Podkast  #0483
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Podkast  #0483

3DPRINT med Camilla Minge, WeMakeIt3D

 Vi printer med 
resirkulert plastikk og 

er alene om å importere 
resirkulert filament 

til Norge. Vi ønsket å 
være i forkant og ha et 

bærekraftig løsning for 3D 
printing.

- Camilla Minge



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?
Jeg heter Camilla, og jeg er 
CEO i We Make It 3D AS. Vi 
har vært i 3D-industrien i over 
20 år nå. Jeg har alltid vært 
interessert i teknologi og ventet 
på at 3D-printere skulle nå et 
kostnadseffektivt prisnivå. Vi 
begynte å produsere 3D-printere i 
2017 og har siden den gang begynt 
med storformat-printing og SLA.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Vi løser ulike problemer kundene 
våre har. Er kundene våre fornøyde, 
er vi glade. Vi har blant annet 
3D-printet en arm til en 15 år 
gammel gutt.

Hva er du mest opptatt av innen 
teknologi?
Jeg er mest opptatt av grønn 
teknologi. Hos oss printer vi med 
resirkulert plast, og vi er alene om 
å importere resirkulert filament til 
Norge. Vi ønsker å være i forkant 
og drive med 3D-printing på en 
bærekraftig måte. Vi tilbyr kurs 
innen 3D-printing og -modellering, 
der barn og unge lærer å modellere 
selv samt hvordan de enkelt 

og effektivt kan printe sin egen 
modell.

Hvorfor er det så spennende?
Det er spennende fordi teknologien 
utvikler seg så raskt, og snart 
er metallprinting også på et 
overkommelig prisnivå. Da er det 
viktig at man er klar.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroversene?
Det er et stort fokus på plast 
om dagen. Vårt siste prosjekt 
kaller vi Plastverket. Det er en 
resirkuleringsstasjon – en kontainer 
for plast. Vi ønsker å hjelpe unge 
entreprenører med å drive deres 
resirkuleringssenter i sin egen by. 
Vi vil også være en pådriver for 
opplysning om plast og som en 
ressurs.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Vi har hatt mange, blant annet 
nevnte Plastverket. For min egen 
del må jeg også nevne at jeg 
lanserer min egen smykkeserie i 3D.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?
3D printed Space Habitat.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
3D-printing. I fremtiden vil det 
være få eller ingen yrkesgrupper 
som ikke vil bli berørt av denne 
teknologien.

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt?
Vi bygger og selger Prusa 
3D-printere som de eneste i 
Norge. Vi har Posten Innovasjon og 
Høyskolen som kunder.

Kan du anbefale noe stoff om ditt 
felt?
Du finner masse interessant på 
YouTube om 3D-printing!  

Har du et favoritt-fremtidssitat?
«I don't care that they stole my 
idea... I care that they don't have 
any of their own.» – Nikola Tesla

Viktigste poeng fra samtalen vår?
Jeg ønsker at det blir lagt mer vekt 
på 3D-printing i skolen.

3DPRINT med Camilla Minge, WeMakeIt3D

Podkast #0483
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En 3D-modell på skjermen har en type 
form. Hvilken?
a) Sirkel
b) Firkant
c) Trekant

Trekant En 3D-printer som kan bli brukt i 
verdensrommet

En 3D-printer som er spesiallaget for 
nybegynnere

Hva er space habitat innen 3D-print?
a) Ett 3D-spill om verdensrommet
b) En 3D-printer for å lage astronautiske
verktøy.
c) En 3D-printer som kan bli brukt i
verdensrommet

Hva er Prusa?
a) En 3D-printer som er spesiallaget for
nybegynnere
b) En 3D-printer som kun printer plastikk
c) En 3D-printer for veldig avanserte
brukere

3DPRINT med Camilla Minge, WeMakeIt3D

Scann og besøk bedriften
http://www.wemakeit3d.com/

3DPRINT
CAMILLA MINGE
CEO
WEMAKEIT3D

Podkast #0483
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Tema Perspektiv

Ledermot som skaper 
retning
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i 
Sarpsborg Næringsforening, Mariann Karlsen, om hvordan de 
er en pådriver, tilrettelegger, utfordrer og et bindeledd mellom 
næringslivsaktører, kommune og øvrige samarbeidspartnere. 
I podcasten forteller Mariann om hvordan Sarpsborg 
Næringsforening jobber med lederutvikling. Hvordan jobber man 
egentlig med ledertrening?

Om bedriften
Sarpsborg Næringsforening (SN) er næringslivets representant og 
pådriver i saker som påvirker næringslivets utviklingsmuligheter 
i Sarpsborg regionen. SN er en del av trekantsamarbeidet med 
kommunen og Byselskapet. SN ble opprettet den 24. april 
2014 som en sammenslåing av Vekst i Sarpsborg og Sarpsborg 
Håndverks- og Industriforening. SN jobber for at Sarpsborg-
regionen gjennom næringsutvikling i stadig større grad fremstår 
som attraktiv, og for å fremme Sarpsborg som den foretrukne 
Østfold-kommunen for utvikling, etablering og vekst for industri.

Refleksjon
De fleste organisasjoner tenker først og fremst på resultatene på 
bunnlinja før de tenker på eksperimentering. Likevel har smidige 
utviklingsmetodikker pekt på at nettopp det å feile er den beste 
måten å lære på. Hvordan kan man overføre en slik tankegang til 
alle deler av organisasjonen? 

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Mariann Karlsen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: SARPSBORG

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Lederutvikling 
• Næringsutvikling 
• Fagutdanning 

Anbefalt lesing: 

• https://www.sarpsborgnf.no/hjem
 

LØRNBIZ med Mariann Karlsen, Sarpsborg Næringsforening 

LØRNBIZ
MARIANN KARLSEN
DAGLIG LEDER
SARPSBORG 
NÆRINGSFORENING
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LØRNBIZ med Mariann Karlsen, Sarpsborg Næringsforening

 Teknologi er viktig 
som støtte til å få til en 
god gjennomføring av 

bedriftenes hverdag, det 
bidrar til å trekke oss i 

en utviklingsretning, den 
utfordrer og fornyer. Stadig 
nye forretningsmuligheter 

skapes av og med ny 
teknologi.

- Mariann Karlsen



Intervju
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Hvordan ble du interessert i 
teknologi?  
Teknologi er viktig for bedrifters 
hverdag, og det utfordrer, fornyer 
og bidrar til utvikling. Stadig nye 
forretningsmuligheter skapes av og 
med ny teknologi.  

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Vi er pådriver, tilrettelegger, 
utfordrer og bindeledd mellom 
næringslivsaktører, kommune 
(administrativt og politisk) og øvrige 
samarbeidspartnere.

Hva betyr livslang læring for dere?  
Stadig utvikling for å skape og 
komme videre. Livslang læring 
handler om at hver og en av oss 
må være i utvikling, enten for å bli 
enda bedre på det vi allerede gjør, 
for å utnytte ny teknologi, eller aller 
helst for å skape nye muligheter for 
oss selv og virksomhetene våre.

Hva synes du er de mest 
interessante motsetningene?  
Teknologi både tar og gir jobber.  

Hva er dine egne viktigste 
prosjekter det siste året?  
Lederutvikling er bedriftsutvikling 
som igjen bidrar til 
næringsutvikling.

Hvem inspirerer deg, internasjonalt 
og nasjonalt?  
Folk som tør å satse, og som er 
villige til å risikere noe for å få det 
til. Jeg blir også inspirert av de som 
følger en drøm (eller blir «tvunget 
til det») og bytter karriere / tar ny 
utdanning i voksen alder.

Hva tror du er viktig kunnskap for 
fremtiden?  
Endringskompetanse, fagutdanning, 
koblingen teknologi/menneske, 
grønn lønnsom vekst (hva og 
hvordan).

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt?  
Mange har god utdanning, ikke 
minst innenfor områdene teknologi, 
olje og havbruk, og vi har gode 
ordninger for de som ønsker 
utvikling og livslang læring.  

Har du et favorittsitat som kan 
inspirere lytterne?  
Do the important before the urgent! 

Hva er det viktigste poenget fra 
samtalen vår?  
At jeg er opptatt av at kompetanse 
og livslang læring gir muligheter 
for vekst og utvikling – både for 
virksomheter og for den enkelte. 

LØRNBIZ med Mariann Karlsen, Sarpsborg Næringsforening

Podkast #0508
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Hvordan kan det offentlige åpne opp 
muligheter for flere bedrifter i forkant av 
anbud?
a) Holde dialogkonferanser i forkant
b) Gi økonomisk støtte til bedrifter
c) La bedrifter overta ansvaret for
utformingen av anbud

Holde dialogkonferanser i forkant De tør å fortelle om feilene de har gjort Kjenn dine ansatte, kommunikasjon, tør å 
lede, ledelse har ingen fasit

Hva er fordelen med å la seg inspirere av 
personer med tung erfaring?
a) De har ofte høyere utdanning
b) De tør å fortelle om feilene de har
gjort
c) De kan fortelle om sine
suksesshistorier

Hvilke fire grunnpilarer er basis for 
Mariann sin filosofi?
a) Strategiutvikling, kommunikasjon,
autoritet og drivkraft
b) Kjenn dine ansatte, kommunikasjon,
tør å lede, ledelse har ingen fasit
c) Teknologiforståelse, bærekraft,
kommunikasjon og endringsvilje

LØRNBIZ med Mariann Karlsen, Sarpsborg Næringsforening

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

LØRNBIZ
MARIANN KARLSEN
DAGLIG LEDER
SARPSBORG 
NÆRINGSFORENING
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Tema Perspektiv

Nye utfordringer 
og nye muligheter
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og 
styreleder Slåttland Group, Sigurd A Slåttland. I episoden forteller 
Sigurd hvordan de skaper verdier ved å benytte høy kompetanse 
hos gode medarbeidere for å gjøre hverdagen enklest mulig for 
sine kunder.

Om bedriften
Slåttland ble opprettet i 1987 og består i dag av et rustfritt 
stålverksted, karbonstålverksted, forsamlingshall, testhall og flere 
lagerhaller. I dag jobber over 60 personer på Slåttland, og mer enn 
70 personer i hele Slåttland-gruppen. Gjennom de siste 30 årene 
har Slåttland Group vært en leverandør av kompetansebaserte 
løsninger for krevende kunder. Slåttland Group har gjennom 
mange år utviklet en nødvendig kjerneaktivitet for å betjene et 
krevende marked.

Refleksjon
Hva må til for å bli god på innovasjon?

Tema:  MAKERS 

Gjest:    Sigurd A Slåttland 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: SARPSBORG

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Innovasjon 
• Energi 
• Gründerskap 
• Kompetanseutvikling

Anbefalt lesing: 

• Tempelridderne av Jan Guillous
 

MAKERS med Sigurd A Slåttland, Slåttland Group 

MAKERS
SIGURD A SLÅTTLAND
GRÜNDER OG 
STYRELEDER
SLÅTTLAND GROUP
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MAKERS med Sigurd A Slåttland, Slåttland Group

 Vi har verdens 
beste teknologi for 

energimarkedet (olje 
& gass), som igjen 

kan benyttes til 
havbruksnæringen som er 

i rask vekst, og som blir 
ganske viktig for norsk 
næringsliv i framtiden.

- Sigurd A Slåttland



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Jeg er Sigurd som oppfant 
tannbørstemaskinen i 1960

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Lage mekaniske løsninger. Vi 
skaper verdier ved å benytte 
høy kompetanse hos gode 
medarbeidere til å gjøre hverdagen 
enklest mulig for våre kunder.

Hva betyr livslang læring for dere? 
Hver dag er en ny mulighet som det 
er viktig å benytte best mulig, og 
som er unik.

Hvorfor er endringene dere 
opplever spennende? 
Nye utfordringer og derfor nye 
muligheter gir deg muligheten for å 
bli enda bedre på det du allerede er 
god på.

Dine egne viktigste prosjekter i de 
siste året? 
Hydrogen som energibærer

Hvem inspirerer deg, internasjonalt 
og nasjonalt? 
Olav Thon

Hva tror du er viktig kunnskap for 
fremtiden? 
Kunne mye om innovasjon, 
utvikling, ny teknologi og 
nettverksamarbeid.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi har verdens beste teknologi 
mot energimarkedet (olje & 
gass), som igjen kan benyttes til 
havbruksnæringen som er i rask 
vekst, og som blir ganske viktig for 
norsk næringsliv i framtida

Et favoritt fremtidssitat, som 
inspirasjonsgave til lyttere? 
Sammen om den beste løsningen, 
samarbeidsallianser er nøkkelen til 
suksess…

MAKERS med Sigurd A Slåttland, Slåttland Group
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Hvorfor mener S. Slåttland det er 
spennende å drive med mekaniske 
løsninger for olje og gass industrien?
a) Det er stadige endringer i lovverk som
åpner for nye og mange muligheter
b) Resultatet med effektiv drift ses raskt
c) Olje og gass industrien har så mye
potensiale da løsningene i dag fortsatt er
veldig tradisjonelle og manuelle

Det er stadige endringer i lovverk som 
åpner for nye og mange muligheter

Politiske føringer Erfaring om tidligere hendelsesforløp sår 
frø for videre drift med ny kunnskap. Man 
lykkes aldri hele tiden og det må man 
tørre å stå i for det går bra til slutt

Hvilke kontroverser mot effektiv 
innovasjon kommer frem i episoden?
a) Manglende ideer
b) Politiske føringer
c) Manglende statlige stønadsordninger

Hvorfor kan det å ta risikoer være en 
positiv favør for innovatører?
a) Det er lønnsomt for bedriften hvis det
faktisk ender godt
b) Man får avdekket hvilke farer som
eksisterer for å ikke gjøre de igjen
c) Erfaring om tidligere hendelsesforløp
sår frø for videre drift med ny kunnskap.
Man lykkes aldri hele tiden og det må
man tørre å stå i for det går bra til slutt

MAKERS med Sigurd A Slåttland, Slåttland Group

Scann og besøk bedriften
https://slattland.no/

MAKERS
SIGURD A SLÅTTLAND
GRÜNDER OG 
STYRELEDER
SLÅTTLAND GROUP
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Tema Perspektiv

Få med alle på 
endringsreisen
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. Borregaard har 
ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. Dag 
Arthur forteller om hvordan man går frem for å sørge for en 
helhetlig produksjon, når man har en så stor produksjon som 
det Borregaard har. Silvija og Dag Arthur diskuterer også hvordan 
man kan organisere et tverrfaglig team som er både innrettet på 
suksess og samtidig fremtidsrettet. 

Om bedriften
Borregaard har ett av verdens mest avanserte og bærekraftige 
bioraffineri. Høy innovasjonstakt og global tilstedeværelse har 
sikret bioraffinerikonseptets utvikling gjennom selskapets snart 
130 år lange historie. Borregaard har 1100 årsverk fordelt på 
fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og 
Afrika. Borregaard har også sterke posisjoner innen ingredienser 
og finkjemikalier. I tråd med Borregaards strategi for spesialisering 
og økt verdiskaping, satser selskapet betydelige ressurser på 
forskning og utvikling (FoU).

Refleksjon
Teknologi og menneske må leve sammen i en god relasjon 
fremover. Grensesnittet mellom menneske og maskin må 
formuleres på en god måte for at vi skal forstå hverandre. Inviterer 
det til et individuelt ansvar om å følge utviklingen og selv lære 
seg den teknologiske kunnskapen som vil kreves fremover eller 
må det tilrettelegges ovenfra? Kan vi vente noe særlig lengre 
med teknologisk opplæring allerede i barneskolen? Eller ser du 
en annen vinkling på hvordan grensesnittet kan smøres og skape 
grobunn til forståelse for mannen i gaten? 

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Dag Arthur Aasbø 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: SARPSBORG

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Tverrfaglige team 
• Helhetlig produksjon 
• Endringsledelse  
• Fremtidens produksjon

Anbefalt lesing: 

• Norges offentlige utredninger (NOU) sin 
rapport Lærekraftig

 

LØRNSOC med Dag Arthur Aasbø, Borregaard 
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LØRNSOC med Dag Arthur Aasbø, Borregaard

 Det som er et 
spesialprodukt idag er et 
standardprodukt imorgen 
og dette må vi forholde oss 

til.
- Dag Arthur Aasbø



Intervju
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Utdanning og hobby? 
Bachelor i økonomi, Årsstudier 
i journalistikk/kommunikasjon 
og religion/etikk. Glad i tur- og 
friluftsliv.  

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?  
Alltid fasinert av industri og ser at 
teknologi er svar på mange av de 
store utfordringer.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Utvikler, produserer og 
markedsfører/selger biokjemikalier 
som erstatter oljebaserte 
produkter.

Hva betyr livslang læring for dere?  
Vi legger avgjørende vekt på 
kompetanse når vi rekrutterer 
(ser etter læringskompetanse) og 
når vi videreutvikler og «roterer» 
medarbeidere.

Hvorfor er endringene dere 
opplever spennende? 
Det virker og motiverer.

Hva tror du er viktig kunnskap for 
fremtiden? 
Gode basisferdigheter i ulike fag, 
analytiske egenskaper, tenke 
konseptuelt, samhandling og 
samarbeid.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?  
Mye av dette, mer å gå på når det 
gjelder forenkling og effektivisering. 

LØRNSOC med Dag Arthur Aasbø, Borregaard
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Hva annet enn cellulose bruker 
Borregård tre til?
a) Ved og ligning som bindemiddel i lim
b) Ligning som bindemiddel, sukker til
bioetanol og ytterligere modifiser lignin
til vaniljesmak
c) Plank til bygg – og anlegg bransjen

Ligning som bindemiddel, sukker til 
bioetanol og ytterligere modifiser lignin 
til vaniljesmak

Ny teknologi, oppjustering av 
kompetanse for å matche ny teknologi 
og teknologitilpasset utvikling av 
virksomheten

Ansatte som har lyst og tar initiativet til 
å lære

Hvilke 3 forbedringskomponenter ses 
essensielle i endringsprosesser som 
teknologisk utvikling av samfunnet 
medbringer?
a) Ny teknologi, oppjustering av
kompetanse for å matche ny teknologi
og teknologitilpasset utvikling av
virksomheten
b) Flere teknologer, oppjustering av
eksiterende kompetanse for å matche
ny teknologi og interne kurs innad i
virksomheten
c) Nye teknologiske løsninger, teknologer
og utdanning av ingeniører

Borregård er en bedrift som tilbyr 
opplæring av sine ansatte. Hvilken annen 
faktor er også viktig for å gjennomføre 
livslang læring?
a) Økonomisk støtte fra statlige midler
for å ha ressurser nok til å gjennomføre
utdanning av ansatte innad i bedrifter og
virksomheter
b) Fagforeninger må presse på at flere
bedrifter begynner med opplæring av
sine ansatte
c) Ansatte som har lyst og tar initiativet
til å lære

LØRNSOC med Dag Arthur Aasbø, Borregaard

Scann og besøk bedriften
https://borregaard.com/

LØRNSOC
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Tema Perspektiv

Gjør læring enklere for 
arbeidsgivere
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Infotjenester 
Group, Thorfinn Hansen, hvor Hansen forteller at både arbeidsgiver 
og medarbeider har et ansvar for å utvikle kompetansen til den 
enkelte og organisasjonen. Gjennom podcasten lærer vi mer om hva 
et webinar er og hva som er viktig når man skal holde et webinar. 
Silvija og Thorfinn diskuterer også hvorvidt det bare er næringslivet 
som skal bære ansvaret med å videreutvikle medarbeidere. 

Om bedriften
Infotjenester-gruppen tilbyr virksomheter ekspertise og løsninger for 
styring og utvikling av?arbeidsstyrken gjennom beslutningsstøtte, 
HR-systemer og opplæring. Gruppen tilbyr unik kompetanse på 
fagfelt som blir stadig viktigere for alle typer virksomheter. Blant 
tjenestene gruppen tilbyr er kontinuerlig oppdatert informasjon 
om gjeldende lover, regler og forordninger knyttet til personal, lønn 
og regnskap. Infotjenester Group leverer også HRM-løsninger for 
utvikling av bedriftens viktigste ressurs, menneskene.

Refleksjon
Norge som samfunn investerer for lite i kompetanseheving 
og kompetanseutvikling. Dette kan potensielt svekke vår 
konkurranseevne i fremtiden. Til sammenligning investerer vi langt 
mer i kompetanseheving i oljebransjen, enda det viktigste for vår 
nasjonalformue i 2017 var humankapitalen. Det meste av innovasjon 
skjer i små eller mellomstore bedrifter, men her ser vi at det er 
lite investeringer i kompetanseheving og kompetanseutvikling. 
Hvordan kan samfunnet skape gode insentiv-ordninger som gjør 
kompetanseheving og kompetanseutvikling mer lukrativt? Hvordan 
kan vi hjelpe både privatpersoner og selskaper med å tenke mer 
langsiktig, og satse på livslang læring? Hvilke områder må vi satse 
på for å sørge at Norge er konkurransedyktige også i fremtiden?  

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Thorfinn Hansen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: SARPSBORG

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Webinar 
• Heldigitale forretningsmodeller
• Effektive arbeidsplasser
• Videreutvikling 
• Grunnleggende teknologiforståelse

Anbefalt lesing: 

• Utnytt alle de dyktige folka som er rundt 
deg, erfarne og uerfarne 

 

LØRNSOC med Thorfinn Hansen, Infotjenester 
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LØRNSOC med Thorfinn Hansen, Infotjenester

 Teknologi for 
oss gjør det mulig å 

strukturere og formidle 
kunnskap, enten i 

system eller i innhold. I 
disse dager så er det en 
stor endring fra onsite 
kurs til godt digitalt 

content. Utfordringen 
er å klare å ha lave nok 

produksjonskostnader og 
samtidig holde et høyt 

faglig og kvalitativt nivå.
- Thorfinn Hansen



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?  
Jeg nysgjerrig av natur, og har 
alltid sett etter muligheter og 
forbedringer.  Jeg har også vært 
med så lenge at jeg husker Internett 
gjorde sin inntreden. Infotjenester 
har hatt digitale tjenester og 
skybaserte siden før årtusenskiftet. 
Det innebærer at vi i 20 år ikke bare 
har sett på teknologi som en måte 
å effektivisere men som et grunnlag 
for en forretningsmodell.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Å holde arbeidslivet oppdatert og 
bidra til et høyt kompetansenivået 
innen ledelse, HR og teknologi. 
Vi gjør dette gjennom HR-
system og innholdsportal samt 
digitale læringskanaler, e læring, 
microlæring, blended læring, 
webinar . Vi har i alle år strukturert 
kompetanse, bearbeidet og 
presentert dette i det format som 
teknologi har muliggjort til enhver 
tid.  

Hva betyr livslang læring for dere?   
Nye markeder og 
muligheter. Livslang læring oppstår 
fordi vi forventer at man ikke lenger 
kan klare seg med opprinnelig 
utdannelse fordi samfunnet 
forventes å endre seg hurtigere enn 
tidligere.

Hvorfor er endringene dere 
opplever spennende?  
Den endringen innen kurs og 
konferansemarkedet med 
digitalisering gjør at vi kan nå 
mange flere. For brukerne så 
innebærer dette at du kan få et 
godt faglig innhold levert “på 
døren”. Du må ikke reise for å få 
overført kunnskap. Det er jo ofte 
sammen med andre mennesker 
at kunnskap transformeres til 
kompetanse.

Dine egne viktigste prosjekter i de 
siste året?  
- Skape et bredere tilbud i 
Infotjenester   
- Sikre at kundene får en enhetlig 
kundeopplevelse  
- Øke utviklingstakten av teknologi 
og innhold, det er et race og vi er i 
en vekstbransje  
- Utvikle nye geografiske markeder

Hvem inspirerer deg, internasjonalt 
og nasjonalt?  
Jeg lar meg nok mer inspirere/
få energi eller lære av unge og 
nye i form av den kraft og de nye 
vinklingene de ofte kommer med. 
Når det er sagt så har vi hentet mye 
kunnskap fra Jason Lemkin, Tomaz 
Tungus, Josh Bersin  og andre som 
byr på erfaringer og kunnskap innen 
SAAS-teknologi, HR-teknologi og 
digitale forretningsmodeller.

Hva tror du er viktig kunnskap for 
fremtiden?  
Faglig, sosiale og kognitive 
ferdigheter. Jeg som mange andre 
tror nok at en grunnleggende 
teknologiforståelse er nødvendig.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?  
Jeg tenker at vi i Norge er gode 
på å legge til rette for effektive 
arbeidsplasser. Den norske arb.
kultur  og organisering- er flatere 
og mindre hierarkisk og “autoritær” 
ledelse enn andre land, dette 
skaper involverte medarbeidere 
og rom for innovative ideer og 
autonomi.

Et favoritt fremtidssitat, som 
inspirasjonsgave til lyttere?  
Uten handling ville værden fortsatt 
vært en idé

LØRNSOC med Thorfinn Hansen, Infotjenester
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Hvem er ansvarlige for 
kompetanseheving?
a) Arbeidsgiver, medarbeider og det
offentlige
b) Medarbeider selv
c) Undervisning sponset av Staten

Arbeidsgiver, medarbeider og det 
offentlige

Det er interaktivt, kan gjøres off-site og 
gir mulighet for spørsmål

Det gjør det norske samfunnet mer 
konkurransedyktig også i fremtiden

Hva er fordelen(e) ved 
kompetanseheving gjennom bruk av 
webinarer?
a) Studier viser at medarbeider synes det
er en morsom måte å lære på
b) Det er interaktivt, kan gjøres off-site
og gir mulighet for spørsmål
c) Medarbeidere trenger ikke bruke tid på
å forlate arbeidsplassen

Hva er det viktigste med livslang læring 
for Infotjenester?
a) Det er en god forretningsmulighet
b) Det gjør det norske samfunnet mer
konkurransedyktig også i fremtiden
c) Medarbeidere forblir relevante for
arbeidsgiver

LØRNSOC med Thorfinn Hansen, Infotjenester

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

LØRNSOC
THORFINN HANSEN
CEO
INFOTJENESTER
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Tema Perspektiv

Fremtidens 
helsetjenester
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Innovasjonssjef 
på Sykehuset Østfold, Ingunn Olsen, om hvordan digitalisering og 
automatisering vil sette sitt preg også på helsetjenesten og dens 
kompetansebehov. Siden 2015 har Sykehuset Østfold HF vært 
regionens største arbeidsplass med 3.000 ansatte. Ingunn forteller 
oss om hvordan man blir best i Europa på tjeneste-innovasjon, 
og i podcasten diskuterer hun og Silvija hvordan man best kan 
tilpasse og ta i bruk kommersielt tilgjengelig teknologi på et 
sykehus. 

Om bedriften
Sykehuset Østfold HF er et sykehus som ble etablert i 2001, og 
har enheter på Kalnes, i Fredrikstad, Moss, Sarpsborg og Halden. 
Sykehuset eies av Helse Sør-Øst. Det meste av virksomheten er 
samlet Sykehuset Østfold Kalnes på. Noen avdelinger og fasiliteter 
er lokalisert til dagens sykehus, som er det eneste øvrige 
sykehuset i Østfold etter 2015. Siden 2015 er Sykehuset Østfold HF 
regionens største arbeidsplass med 3.000 ansatte.

Refleksjon
Helsesektoren i Norge er i omstilling - som sårt trengs. 
Endringsbehovet til dagens helse- og omsorgstjenester blir drevet 
fram av blant annet forlenget levealder, endrede sykdomsbilder 
og økte forventninger til tjenesteleveranse. Hvordan skal disse 
utfordringene imøtekommes? Kan det tenkes at teknologiske 
nyvinninger kan klare å effektivisere arbeidet godt nok eller trengs 
det også flere menneskelige ressurser?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Ingunn Olsen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: SARPSBORG

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Tjenesteinnovasjon 
• Offentlig innovasjon 
• Gamification  
• Helsetjenesten 

Anbefalt lesing: 

• https://sykehuset-ostfold.no/
 

HEALTHTECH med Ingunn Olsen, Sykehuset Østfold 

HEALTHTECH
INGUNN OLSEN
INNOVASJONSSJEF
SYKEHUSET ØSTFOLD

PODKAST #514 FREMTIDENS HELSETJENESTER. INGUNN OLSEN, SYKEHUSET ØSTFOLD
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HEALTHTECH med Ingunn Olsen, Sykehuset Østfold

 Ved bruk av 
eksisterende og ny 

teknologi kan vi få en 
enda bedre helsetjeneste, 

mer selvstendige og 
friskere pasienter og 

samtidig næringsutvikling, 
men det krever utstrakt 
samarbeid og en bevisst 

holdning i forhold til hva 
teknologi kan løse av 

oppgaver slik at vi utnytter 
de menneskelige ressursene 

der de trengs mest.
- Ingunn Olsen



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert I helsetech?  
41 år, gift, 3 barn (jenter I alderen 
5-14 år), ELSKER prosjekter og har 
siden 2011 vært innovasjons sjef 
i Sykehuset Østfold, som trekkes 
frem som et av sykehusene i 
Europa som har kommet lengst i å 
ta i bruk moderne teknologi for å 
styrke pasientbehandlingen.  
 
Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Det viktigste vi gjør, er å gi god 
pasientbehandling. Andre lov 
pålagte oppgaver er utdanning 
av helsepersonell, forskning 
og opplæring av pasienter og 
helsepersonell. I tillegg er 
sykehuset og spesialist helse-
tjenesten en del av en større 
helhet, så samhandling med andre, 
å være en god arbeidsplass og bidra 
til næringsutvikling er også svært 
viktig.
 
Hva fokuserer du på innen 
helsetech?  
Sykehuset Østfold har en høy 
teknologisk infrastruktur som 
gir mange muligheter og med 
nyvinninger på flere områder 
av pasientbehandlingen: 

medisinskteknisk utstyr, nye 
logistikkprinsipper, autom-
atisering og digitalisering av 
arbeidsprosesser   
 
Hvorfor er det spennende?   
Det ligger et stort potensial i alle 
disseområdene, og vi kan lære 
av mange andre bransjer som 
har tilsvarende krav til kvalitet, 
effektivitet og sikkerhet.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
Oppfatningen av omsorg som noe 
varmt og teknologi som noe kaldt. 
Det trenger ikke å være enten eller.  
 
Dine egne prosjekter siste året?  
Innovasjonspartnerskap - utvikle 
nye, innovative løsninger/
tjenester for trygg og god hjemme 
oppfølging/avstandsoppfølging for 
kreftpasienter.  
 
Dine andre favoritt eksempler 
på helsetech internasjonalt og 
nasjonalt?  
Bruk av kunstig intelligens i 
kreftbehandling, app for oppfølging 
av føflekker, sensorplaster for å 
oppdage dehydrering, No Isolation 
for å motvirke ensomhet   
 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Digitalisering og automatisering 
- kunstig intelligens, mobile 
applikasjoner, digital samhandling 
- vil sette sitt preg også 
på helsetjenesten og dens 
kompetansebehov.  
 
Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?  
I Norge har vi en helsetjeneste 
av veldig god kvalitet, høyt 
utdanningsnivå, robuste selskaper 
som har helsesatsinger og små, 
sultne start-ups og arenaer der 
disse kompetansene kan møtes, 
f.eks. gjennom Norway Health Tech.  
 

Viktigste poeng fra vår samtale?  
Det kreves bredt samarbeid for å 
skape fremtidens helsetjenester. 
Ved bruk av eksisterende og ny 
teknologi kan vi få en enda bedre 
helsetjeneste, mer selvstendige 
og friskere pasienter og samtidig 
næringsutvikling, men det 
krever utstrakt samarbeid og en 
bevisst holdning i forhold til hva 
teknologi kan løse av oppgaver 
slik at vi utnytter de menneskelige 
ressursene der de trengs mest. 

HEALTHTECH med Ingunn Olsen, Sykehuset Østfold
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På hvilken måte forberedte Sykehuset 
Østfold seg på å ta i bruk deres 
nye sykehusbygg og de kommende 
arbeidsprosessene?
a) Gjennom spill-basert simulering
b) Gjennom videoomvisning
c) Gjennom hyppige besøk til lignende
bygg

Gjennom spill-basert simulering En digital tjeneste for avstandsoppfølging 0,8

Hva er konseptet "Nimble Homewards" 
ved Sykehuset Østfold?
a) En digital tjeneste for selvdiagnostikk
b) En digital tjeneste for
avstandsoppfølging
c) En digital tjeneste for
videokonsultasjon

Hvor mange prosent av befolkningen 
født etter år 2000 vil leve til de er 100 år 
ifølge nyere forskning?
a) 0,6
b) 0,7
c) 0,8

HEALTHTECH med Ingunn Olsen, Sykehuset Østfold

Scann og besøk bedriften
https://sykehuset-ostfold.no/

HEALTHTECH
INGUNN OLSEN
INNOVASJONSSJEF
SYKEHUSET ØSTFOLD
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Tema Perspektiv

Digitale Escape Room
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i 
Escape history, Jens Petter Skaug. Escape history jobber med 
å spre nyskapende historiefortelling ved å kombinere unike og 
spektakulære opplevelser gjennom konseptet Escape Room. I 
episoden forteller Jens Petter hvordan man får folk til å tenne på 
noe man ikke fra før viste man trengte.

Om bedriften
Escape History AS ble grunnlagt i 2017 og er selskapet som 
lager digitale escape rooms for alle klassetrinn. Escape room er 
spesialbygde rom fylt med gåter, ledetråder og unike gjenstander. 
Målet er å skape nyskapende historieformidling ved å kombinere 
unike og spektakulære opplevelser.

Refleksjon
Hvordan kan selvfølelsen styrkes til å øke inntaket av kunnskap 
gjennom gamification?

Tema:  EDTECH 

Gjest:    Jens Petter Skaug 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: FOUNDER

Innspilt: SARPSBORG

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Problemløsing 
• Fagfornyelsen  
• Opplæring  
• Gründerskap

Anbefalt lesing: 

• Golden circle  
• Business model canvas 
• Valueprop. 
• Canvas Customer journeys  
• Lean start-up OKRs 
 

EDTECH med Jens Petter Skaug, Escape history 

EDTECH
JENS PETTER SKAUG
DAGLIG LEDER
ESCAPE HISTORY

PODKAST #646 DIGITALE ESCAPE ROOM. JENS PETTER SKAUG, ESCAPE HISTORY
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EDTECH med Jens Petter Skaug, Escape history

 Vær nysgjerrig på 
nye muligheter og tenk 
annerledes enn andre.

- Jens Petter Skaug



Intervju
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Hvem er du og hvordan ble du 
interessert i teknologi/innovasjon? 
En metodikknerd som elsker å lage 
nye konsepter. Har jobbet med 
innovasjon i EY (Ernst & Young), og 
alltid hatt en grunder i magen. Jeg 
har sikkert 100 ideer i den såkalte 
“skuffen”.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Å spre glede og entusiasme for 
lokalhistorie og læring.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon? 
- Webapp og smarttelefonapp  
- Hvordan vi kan lære og tilegne 
nye og bedre egenskaper på samme 
tid
Hvorfor er det spennende? 
Det utvikler oss som mennesker, 
næringsliv og samfunn.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
- Prosjekt VGS  
- Prosjekt Nordisk Film Kino  
- Prosjekt Lucky Bowl

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
WEF sine 10 skills som gjør oss 
bedre rustet for innovasjon i 
fremtiden.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Har noen initiativer, men ikke godt 
nok.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid? Noe som fungere bedre 
digitalt enn fysisk, nå i jobben din? 
Lager digitale “escape room” for 
VGS.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det? 
Er foreløpig kun meg som ansatt, 
men jeg er nok ganske krevende å 
ha med å gjøre.

Noen viktige 
bærekraftsperspektiver? 
Ekstremt viktig. Gjenbruk er noe vi 
fokuserer på.

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Feil rasker enn andre og fokuser på 
kontinuerlig læring.

Kan du oppsummere vår samtale 
med en setning? 
Vær nysgjerrig på nye muligheter og 
tenk annerledes.

EDTECH med Jens Petter Skaug, Escape history

Podkast #0646
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Hvor mange ferdigheter, såkalte skills, er 
listet av World Economic Forum?
a) 8
b) 10
c) 12

10 Pensum Tenke kritisk

Hva går man ut ifra når man velger 
temaer til Escape Rooms nevnt i 
episodens sammenheng?
a) Egne erfaringer
b) Læreres anbefalinger og research
c) Pensum

Hvilket kriterium i opplæringsloven ble 
nevnt?
a) Tenke kritisk
b) Øke oppfatning
c) Dedikasjon

EDTECH med Jens Petter Skaug, Escape history

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

EDTECH
JENS PETTER SKAUG
DAGLIG LEDER
ESCAPE HISTORY
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Tema Perspektiv

Digitalisering 
av offentlig sektor
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med 
Digitaliseringsdirektør i Viken fylkeskommune, Anders Aagaard 
Sørby, om noen av utfordringene de hadde når et så enormt nytt 
fylke som Viken fylke skulle etableres i 2020. Anders deler av 
sine erfaringer og gir innsikt i hva det offentlige tenker nå om 
tvangsdigitaliseringen som har kommet i kjølevannet av Covid-19 
krisen. Silvija og Anders diskuterer også hvordan offentlig sektor 
kan jobbe fremover for å møte endring og tilpasse seg fremtidens 
behov, ettersom at digitalisering gir så enorme muligheter. 

Om bedriften
Viken er et fylke i Norge etablert 1. januar 2020 som hovedsakelig 
består av de tidligere fylkene og nåværende valgkretsene Akershus 
(i grensene fra 1948), Buskerud og Østfold, og som har hovedsete 
i Oslo, som selv ligger utenfor fylket. Fylket består av de tidligere 
fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, samt Svelvik kommune 
i daværende Vestfold (nå Vestfold og Telemark), og Jevnaker og 
Lunner kommuner i daværende Oppland (nå Innlandet) ble slått 
sammen av Stortinget. 1,2 millioner mennesker, eller rundt 25 % 
av Norges befolkning, bor i området.

Refleksjon
Dersom mobilen enda ikke hadde blitt oppfunnet, hvor ville 
samfunnets digitale utvikling vært i dag?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Anders Aagaard Sørby 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: SARPSBORG

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Omstilling 
• Offentlig sektor  
• Kulturbygging AI

Anbefalt lesing: 

• Foredrag fra John Sanei innen fremtidens 
lederskap 

• "Ikke for å konkurrere" av Christine Meyer 
og Victor Norman

 

LØRNSOC med Anders Aagaard Sørby, Viken fylkeskommune 

LØRNSOC
ANDERS AAGAARD SØRBY
DIGITALISERINGS
DIREKTØR
VIKEN FYLKESKOMMUNE
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LØRNSOC med Anders Aagaard Sørby, Viken fylkeskommune

 Jeg tror ikke man 
skal prøve å være en 

racerbåt når man egentlig 
er et stort oljeskip.

- Anders Aagaard Sørby



Intervju
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Hvem er du og hvordan ble du 
interessert i teknologi/innovasjon?  
Tobarnsfar på 40, bosatt i 
Fredrikstad. Har alltid interessert 
meg for samspillet mellom 
teknologi, mennesker og 
organisasjon, og har fra studietiden 
interessert meg i utfordringene 
(eller var det mulighetene?) med 
digitalisering i offentlig sektor.  

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Levere gode tjenester til 
innbyggerne i Viken og alle de 
fantastiske 11 000 ansatte i Viken 
Fylkeskommune.  

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?  
Nå handler det mest om å levere 
verdi for organisasjonen og 
forberede den på nye endringer.  

Hvorfor er det spennende?  
Jeg tror det er uante muligheter 
med kunstig intelligens, og dette vil 
påvirke hvordan vi lever våre liv.  

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
At vi alle må kunne endre oss raskt 
(paradoks på eget tema).   

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Sammenslåingen av 
fylkeskommunene og etableringen 
av Viken Fylkeskommune.

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter? 
- Driven det er i kommunesektoren 
for tiden med ønske om økt 
samarbeid  
- Det danskene får til med 
“DisruptionTaskforce”  

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Jeg tror evnen til å lede i en 
usikkert fremtid er helt sentralt for 
mange nå og fremover.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?  
Vår egen Borregaard i Sarpsborg bør 
alltids trekkes frem, i tillegg til NAV.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?  
Vi ser at bruken av mange av de 
digitale tjenestene har eksplodert, 
spesielt bruk av videokonferanser 
og digital samhandling (Teams).  

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det? 
Liker å jobbe med mennesker, er 
lydhør og rolig, og vet hvor jeg vil.   

Noen viktige 
bærekraftsperspektiver?  
FN17 bør ligge til grunn for alle våre 
valg.  

Et yndlingssitat eller livsmotto?   
"Vi er nødt til å tro at det umulige 
er mulig av og til for å få til ting".   

Kan du oppsummere vår samtale 
med en setning? 
Digitalisering gir enorme 
muligheter, og offentlig sektor må 
evne å forstå viktigheten av å endre 
seg og tilpasse seg fremtidens 
behov. 

LØRNSOC med Anders Aagaard Sørby, Viken fylkeskommune
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Hvilket område er det største innenfor 
fylkeskommunen som det leveres 
digitale tjenester til?
a) Det største området er samferdsel og
infrastruktur
b) Det største området er den offentlige
tannhelse
c) Det største området er skolen

Det største området er skolen 11 000 ansatte Jobber med ledelsen lokalt for å 
implementere tjenester i deres kontekst

Omtrent hvor mange ansatte er det i 
Viken Fylkeskommune?
a) 10 000 ansatte
b) 11 000 ansatte
c) 12 000 ansatte

Hva gjør en «suksesspådriver»?
a) Jobber med ledelsen lokalt for å
implementere tjenester i deres kontekst
b) Jobber mot å øke fokus på teknologi
c) Jobber med å implementere metoder
for dataforvaltning

LØRNSOC med Anders Aagaard Sørby, Viken fylkeskommune

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

LØRNSOC
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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 
 
 
 

LØRNSOC med Dag Arthur Aasbø Podkast # 0512

lorn.tech
lorn.unversity




