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Tema Perspektiv

Lei en robot
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med grunnlegger 
og daglig leder for DoitRobot, Stein Inge Pedersen, om RPA 
og fordelene av å leie en robot. DoitRobot AS leverer sikre 
og pålitelige programvareroboter som en tjeneste til sine 
forretningskunder, og konfigurerer roboter til å utføre oppgavene 
de vil automatisere, gjennom betjente roboter på sine skyservere. 
I podcasten forteller Stein Inge om hvordan software-roboter er 
annerledes fra andre roboter, og om hvilke oppgaver de kan gjøre 
for oss. 

Om bedriften
DoitRobot AS leverer sikre og pålitelige programvareroboter som 
en tjeneste til sine forretningskunder, og konfigurerer roboter til å 
utføre oppgavene de vil automatisere, gjennom betjente roboter 
på sine skyservere. Selskapets roboter jobber med eksisterende 
applikasjoner som de er, og krever ingen plattform eller opplæring. 
Blant tjenestene som tilbys er å automatisere isolerte oppgaver i 
arbeidsflyten, for å få fordeler og erfaring. DoitRobot har for tiden 
roboter som jobber for kunder innen olje- og gassvirksomhet.

Refleksjon
Hvorfor er det viktig å bygge en kultur om livslang tilegnelse av 
ny læring, når det kommer til det å håndtere endringsprosesser i 
samfunnet?

Tema:  ROBOTICS 

Gjest:    Stein Inge Pedersen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Software 
• Robotic process automation (RPA)
• Automatisering

Anbefalt lesing: 

• Lean thinking av James P. Womak 
• Clean Architecture av Robert Cecil Martin
• Lærende organisasjoner av Bjarne Berg 

Wig
 

ROBOTICS med Stein Inge Pedersen, DoitRobot 

ROBOTICS
STEIN INGE PEDERSEN
GRUNNLEGGER OG 
DAGLIG LEDER
DOITROBOT

PODKAST #303 LEI EN ROBOT. STEIN INGE PEDERSEN, DOITROBOT
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ROBOTICS med Stein Inge Pedersen, DoitRobot

 Vi leverer roboter 
som en bemannet tjeneste. 

Det vil si at de leier 
roboten som en tjeneste 
og vi passer på at den 
alltid jobber og løser 

utfordringer som oppstår. 
Kunden trenger ingen 

kunnskap om robotisering, 
og trenger ikke bekymre 
seg om drift av robotene.

- Stein Inge Pedersen
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Hva er det viktigste dere 
gjør på jobben? 
Vi passer på en pålitelig drift av 
roboter som jobber for kunder og 
har en forsiktig skalering. Vi tar på 
et økende antall kundeoppdrag, 
mens vi jobber mot fullføring 
av “nail it” i uttrykket “nail it, 
thenscale it”.

Hva fokuserer du på innen RPA? 
Før drev alle bedrifter sin egen 
kantine, nå kjøper alle dette som 
en tjeneste. Før driftet alle sine 
egne IT-systemer, nå kjøper mange 
dette som en tjeneste. I dag skal 
mange bedrifter drive sin egen RPA. 
De kjøper dyre lisenser i BluePrism 
eller UIPath, og bygger opp en egen 
organisasjon for å drive med dette. 
Vi mener at dette er for de fleste 
billigere og bedre å kjøpe som en 
tjeneste.

Hvorfor er det spennende? 
Det interessante med RPA er at du 
kan sette en robot opp til å jobbe 
med IT-systemene som du allerede 
har. Vi bruker API-er der det finnes, 
men siden vi kan bruke mus, 
tastatur og optisk lese på skjermen 
med OCR, kan vi alltid klare å gjøre 
jobben som trengs å gjøres.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Det kommer alltid opp frykt for 
at roboter skal ta jobbene våre. 
For de fleste vil automasjon 
gjøre arbeidshverdagen bedre. 
Hvis deler av jobben din er å 
gjøre en regelbasert jobb som en 
datamaskin kan gjøre bedre, må du 
komme deg bort fra de oppgavene. 
Det er ingen framtid for deg der, og 
det styrker ikke CV-en.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Automatisere rutinearbeid, 
integrere systemer, manuell 
rapportering til live-dashboard og 
nå automatiserer jeg vedtak i en 
kommune.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Lære å lære sammen. Hvis du 
ikke får til kontinuerlig læring i 
organisasjonen, vil du tape mot 
noen som får det til.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi har en flat organisasjon. Vi er 
ærlige og tør å si ifra, også oppover 
til ledere og dette er noe vi må ta 
vare på.

Et favoritt fremtidssitat? 
Software-litteratur er en 
undervurdert kilde til livsvisdom.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Oppnå flyt i arbeidet ved 
automasjon. En måte å 
automatisere på er ved å leie 
en robot slik at du ikke trenger 
kunnskap om RPA, og ikke må følge 
opp roboten.  

ROBOTICS med Stein Inge Pedersen, DoitRobot

Podkast  #0303
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Hvordan opererer en software-robot?
a) Den forenkler kompliserte prosesser
b) Den jobber på mer effektiv måte enn
det mennesker kan
c) Den bruker mus og tastatur på samme
måte som vi mennesker gjør

Den bruker mus og tastatur på samme 
måte som vi mennesker gjør

Utfordringen er at det er svært kostbart Ting som har fastsatte regler slik at man 
på forhånd kan definere utfallet

Hva er utfordringen med RPA (Robotic 
Process Automation)?
a) Utfordringen er at det er svært
kostbart
b) Utfordringen er at det er få som har
tilgang til RPA
c) Utfordringen er at det er kun er egnet
for større bedrifter

Hva egner seg best for automatisering?
a) Ting og prosesser som vanligvis
trenger mye menneskelig assistanse
b) Ting som har fastsatte regler slik at
man på forhånd kan definere utfallet
c) Prosesser som er vanskelige å
håndtere manuelt

ROBOTICS med Stein Inge Pedersen, DoitRobot

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

ROBOTICS
STEIN INGE PEDERSEN
GRUNNLEGGER OG 
DAGLIG LEDER
DOITROBOT

Podkast  #0303
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Tema Perspektiv

Returordning for 
kasserte fritidsbåter
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer i 
Ecofiber Recycling, Kjell Inge Svendsen. Ecofiber Recycling er en 
returordning for båter og industriavfall. I episoden snakker Kjell 
Inge om de giftige gassene som oppstår når vi brenner glassfiber 
fra dagens fritidsbåter, i tillegg til viktigheten av å levere avfall til 
korrekt gjenvinning.

Om bedriften
Ecofiber Recycling A/S ble stiftet i 2015 som et godkjent 
avfallsmottak for fritidsbåter. I dag er Ecofiber Recycling A/S også 
mottak for andre glassfiber og komposittmaterialer som bygg og 
anlegg, offshore, aquakultur, landbruk og industri.

Refleksjon
Det er viktig å stille krav til politikere og øke engasjement for 
miljø. Hva kan bidra til å gjøre unge mer oppmerksomme og 
engasjerte i miljøpolitikk og tiltak i dag? Og hvordan kan eldre bli 
mer delaktig i sitt initiativ til en mer bærekraftig verden fremover?

Tema:  MATERIALS 

Gjest:    Kjell Inge Svendsen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Resirkulering 
• Glassfiber 
• Gjenvinning 
• Kompositt

Anbefalt lesing: 

• Hjemmesidene til kommuner og 
avfallsselskaper

 

MATERIALS med Kjell Inge Svendsen, Ecofiber Recycling 

MATERIALS
KJELL INGE SVENDSEN
GRÜNDER
ECOFIBER RECYCLING

PODKAST #304 RETURORDNING FOR KASSERTE FRITIDSBÅTER. KJELL INGE SVENDSEN, ECOFIBER RECYCLING

Podkast  #0304
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MATERIALS med Kjell Inge Svendsen, Ecofiber Recycling

 I Norge finnes det 
omtrent én million båter, 

og 20 prosent av disse 
er kassert som utgjør at 
det blir tusenvis av båter 
liggende i strandkanten, 

elver og ferskvann.
- Kjell Inge Svendsen
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Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Vi organiserer og tar imot kasserte 
fritidsbåter i alle størrelser, 
og sanerer og sorterer disse 
på vårt anlegg. Dette krever 
spisskompetanse og derfor 
har vi særskilt tillatelse fra 
Miljødirektoratet og Fylkesmannen 
til håndtering og behandling av 
disse.

Hva fokuserer du på innen din 
teknologi?
Vi fokuserer på høyest mulig 
materialgjenvinning av fritidsbåter 
og glassfiber.

Hvorfor er det spennende?
Vi konverterer tidligere avfall til 
materiale og raffinerer dette uten 
kjemikalier. En miljøvennlig metode 
som sikrer 100 prosent gjenbruk av 
glassfiberskrog som er egnet til å 
bli ecofiber.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
FN sine klimamål om reduksjon av 
CO2 blir ikke raskt nok praktisert. 
Vi kan redusere og minske 
fotavtrykk i store mengder ved å 
erstatte flere av dagens produkter 

med vårt resirkulerte ecofiber, 
som er et materiale som kan 
gjenvinnes nærmest uendelig. Det 
må stilles strengere krav til bruk av 
resirkulerte tilslag i ny produksjon.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Vi har bidratt til en statlig 
returordning som nå har fått en 
post i statsbudsjettet. Vi har også 
bevist at med gode resultater har 
ecofiberet effekt i produksjon av 
ny kompositt og som tilsetning i 
betong.

Dine andre favoritteksempler 
på teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?
Vi er de eneste som resirkulerer 
glassfiber og karbonfiber uten 
kjemikalier eller høy energi. Jeg er 
glad for at det nå begynner å bli 
oppmerksomhet på byggebransjen 
og valg av materiale, som Breeam-
Nor.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Å øke kunnskap om gjenvinning, 
og gjøre det obligatorisk allerede i 
grunnskolen.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Nordmenn er eksperter på 

pantesystemer. Det er viktig å 
skape returordninger som gir 
insentiver til å ta vare på verdifulle 
råvarer.

Et favoritt fremtidssitat?
Vi starter der det slutter.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Gjøre alle oppmerksomme på 
hvor viktig det er å levere avfall 
til korrekt gjenvinning. Effekten 
av dette vil være med på å stanse 
tilsig av plast og søppel som 
havner i havet. Vi er den eneste 
generasjonen som kan gjøre noe 
med dette før det er for sent.

MATERIALS med Kjell Inge Svendsen, Ecofiber Recycling

Podkast  #0304
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Hva er målet til Ecofiber?
a) Gjøre alle båter resirkulerbare
b) Gjenvinne alle typer glassfiber
c) Produsere 100% miljøvennlig

Gjenvinne alle typer glassfiber Det er de største båtene som er mest 
miljøskadelige

Gjøre produktene enkle å resirkulere slik 
at det blir en «life time cycle»

Hvorfor er det en utfordring at staten har 
satt en stopper for å resirkulere båter på 
over 3 tonn?
a) Det er de største båtene som er mest
miljøskadelige
b) De store båtene tar mye unødvendig
plass
c) Det største båtene er vanskelig å
håndtere på grunn av vekt

Hva mener Ecofiber når de skal få 
bransjen til å tenke «future built»?
a) Bygge produkter som varer lenge med
materialer som er mindre skadelig for
miljøet
b) Gjøre produktene enkle å resirkulere
slik at det blir en «life time cycle»
c) Lage båter av 100 % resirkulert
materiale

MATERIALS med Kjell Inge Svendsen, Ecofiber Recycling

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

MATERIALS
KJELL INGE SVENDSEN
GRÜNDER
ECOFIBER RECYCLING

Podkast  #0304
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Tema Perspektiv

Bærekraftig løsning mot 
lakselus
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Blue 
Lice, Karoline Sjødal Olsen, om hvordan de fokuserer på nye 
bærekraftige løsninger for oppdrettsnæringen. Blue Lice utvikler 
teknologi for å fange lakselus i larvestadiet før den setter seg på 
laksen, på et måte som forebygger lakselus uten å påvirke  fisken 
eller økosystemet. I podcasten forteller Karoline om hvorfor 
lus har blitt et såpass stort problem i fiskenæringen. Silvija og 
Karoline diskuterer også  hvilke overføringsverdier vi kan ta med 
oss fra oljenæringen inn i fiskerinæringen. 

Om bedriften
Blue Lice utvikler teknologi for å fange lakselus i larvestadiet før 
den setter seg på laksen, på en måte som forebygger lakselus 
uten å påvirke fisken eller økosystemet. Selskapet ble grunnlagt 
i 2017, som et spin-out fra gründer-programmet “Morgendagens 
havbruk” i regi av X2 Labs i Stavanger. Blue Lice sin metode er 
forsket på i over 20 år og er sammensatt av en kombinasjon av 
lys, lukt og lokale bevegelser i vannet som tiltrekker seg lakselus i 
kopepoditt-fasen.

Refleksjon
Hvorfor har lus blitt et såpass stort problem i fiskenæringen, og 
hvordan kan vi unngå at folk blir skeptiske til bruk av for eksempel 
antibiotika?

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Karoline Sjødal Olsen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Fiskerinæring 
• Bærekraft 
• Dyrevelferd

Anbefalt lesing: 

• Podkast: Guy Raz
 

OCEANTECH med Karoline Sjødal Olsen, Blue Lice 

OCEANTECH
KAROLINE SJØDAL OLSEN
CEO
BLUE LICE

PODKAST #306 BÆREKRAFTIG LØSNING MOT LAKSELUS. KAROLINE SJØDAL OLSEN, BLUE LICE

Podkast  #0306
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OCEANTECH med Karoline Sjødal Olsen, Blue Lice

 Det er veldig 
spennende å jobbe med 
en forebyggende løsning 
på lakselus, spesielt fordi 
det er en helt ny metode 
som aldri har blitt tatt i 

bruk kommersielt, selv om 
kunnskapen har ligget hos 
flere forskningsmiljø i 15 

år.
- Karoline Sjødal Olsen
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i hav-tech?  
Jeg er CEO og co-founder av 
Blue Lice, et selskap som 
utvikler forebyggende og 
bærekraftige lakselusfeller. Jeg 
har alltid vært glad i teknologi og 
veldig nysgjerrig på alt mulig, men 
det var først på universitetet at 
interessen for havets muligheter 
kom.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Fortsette å 
utvikle lakselusfellene slik at de 
raskest mulig kan bli et bærekraftig 
verktøy oppdrettsnæringen kan dra 
nytte av. I tillegg tror jeg vi gjør en 
viktig jobb ved å belyse og legge 
vekt på nye bærekraftige løsninger 
hvor man bruker teknologi for å øke 
fiskevelferden.

Hva fokuserer du på innen hav-
tech?  
Jeg fokuserer på nye bærekraftige 
løsninger til oppdrettsnæringen, 
hvor vi nå fokuserer på det største 
problemet med lakselus.

Hvorfor er det så spennende?  
Det er veldig spennende å jobbe 
med en forebyggende løsning på 
lakselus, spesielt fordi det er en 
helt ny metode som aldri har blitt 
tatt i bruk kommersielt, selv om 
kunnskapen har ligget hos flere 
forskningsmiljøer i 15 år.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroversene?  
Alle misforståelsene som finnes om 
norsk oppdrett av laks. Mange av 
antakelsene folk har om næringen, 
og da spesielt om antibiotikabruk, 
er direkte feil, så vi prøver å 
forklare dem vi møter om de reelle 
forholdene, og at det er veldig mye 
bra som gjøres i næringen for å øke 
bl.a. fiskevelferden.

Har du andre gode eksempler 
på hav-tech internasjonalt og 
nasjonalt?  
Jeg skrev masteroppgaven min 
på NTNU om hvordan vi kan finne 
det optimale vannforholdet for å 
dyrke tang og tare. Derfor synes jeg 
det er spennende at Sintef nå ser 
på taredyrking som en innovasjon 
som kan bidra til å dempe 
klimaendringer.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Økt kunnskap om hvordan naturen 
rundt oss virker, spesielt innen 
områder vi vet lite om, slik som 
havet. Med den kunnskapen kan vi 
lage nye innovasjoner som ikke går 
på bekostning av ressursene vi har 
tilgjengelig.

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt?  
Vi er verdensledende innen 
oppdrett av laks, noe som gjør 
at resten av verden ser til oss 
for nye innovative løsninger i 
havbruksnæringen. Det er positivt, 
så den posisjonen burde vi fortsette 
å videreutvikle, og vi burde også 
legge vekt på nye innovasjoner i 
havbruksnæringen.

Et favorittsitat om fremtiden?  
«Change your life today. Don't 
gamble on the future, act now, 
without delay.» – Simone de 
Beauvoir.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
At vi må se mot nye løsninger som 
spiller på lag med naturen for å 
løse problemer vi har skapt ved å ta 
for mye av ressursene den gir.    

OCEANTECH med Karoline Sjødal Olsen, Blue Lice

Podkast  #0306
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Hvor mange prosent av havet utnytter 
vi?
a) Rundt 3%
b) Rundt 15 %
c) Rundt 40%

Rundt 3% Høy konsentrasjon av laks på en plass 
multipliserer smitten og gjør situasjonen 
bemerkelsesverdig

Lusefangere som tiltrekker lus ved hjelp 
av lys og lukt

Hvorfor får laksen lus?
a) En kombinasjon av vær som svirmler
opp havet slik at lusen fra havbunnen
kommer opp til nivået hvor laksen
befinner seg
b) Høy konsentrasjon av laks på en plass
multipliserer smitten og gjør situasjonen
bemerkelsesverdig
c) Forurensning og kjemikalier gjør
surhetsgraden på vannet levedyktig for
lusen som har sin kilde fra fugler

Hva er løsningen til Blue Lice?
a) Lusefangere som tiltrekker lus ved
hjelp av lys og lukt
b) Kjemikaler som dreper lusen
c) En automatisert børste som børster
lusen av laksen

OCEANTECH med Karoline Sjødal Olsen, Blue Lice

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

OCEANTECH
KAROLINE SJØDAL 
OLSEN
CEO
BLUE LICE

Podkast  #0306
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Tema Perspektiv

Internasjonalt 
programvareselskap fra 
Stavanger
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Corporater, 
Tor Inge Vasshus, om hvordan man lager verdens beste 
softwareselskap for forretningsbrukere. Corporater-grunnlegger 
Tor Inge Vasshus tok meg seg sin erfaring som leder i et 
IT-drevet utviklingsprosjekt, og bestemte seg på et tidspunkt 
for at det måtte kunne utvikles software som var ytterligere mer 
tilpasset forretningsmennesker - software etter en modell hvor 
forretningsfolk kan konfigurere selv, som er bygget for endring, 
har funksjonalitet og fleksibilitet - og det ble begynnelsen 
på Corporater. I podcasten diskuterer Silvija og Tor hva det er 
som skaper verdensledende programvare, og hva fordelene og 
ulempene er ved å utvikle slik software fra Norge.

Om bedriften
Corporater ble etablert i 2000 med en todelt visjon: å tilby 
brukervennlig programvare som driver forretningsresultater, og 
å bruke forretningsgevinsten til forbedring av verden. Corporater 
har hovedkontor i Norge og er blant de raskest voksende globale 
programvareselskapene innen ytelsesstyring. Corporater har 
kontorer og partnere over hele verden for å støtte sin voksende 
liste med kunder.

Refleksjon
Mennesker er i utgangspunktet mest glad i å fokusere på det 
positive, mens negativitet og avvik sjeldent får oppmerksomhet. 
På hvilke områder kan det å fokusere på avvik hjelpe bedrifter 
med å lykkes?

Tema:  BIGDATA 

Gjest:    Tor Inge Vasshus 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Plattform 
• Software 
• Innovasjon 
• Norges fortrinn 
• Administrasjon

Anbefalt lesing: 

• TED Talks
 

BIGDATA med Tor Inge Vasshus, Corporater 

BIGDATA
TOR INGE VASSHUS
CEO
CORPORATER

PODKAST #307 INTERNASJONALT PROGRAMVARESELSKAP FRA STAVANGER. TOR INGE VASSHUS, CORPORATER

Podkast  #0307
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BIGDATA med Tor Inge Vasshus, Corporater

 Vi er fryktløse i 
Norge. Vi står ikke med 
luen i hånden eller føler 

oss mindreverdige. Vi 
er verdensborgere som 
tror på oss selv og egne 

ferdigheter, men er ydmyke 
nok til å tro at også andre 

har noe å bidra med.
- Tor Inge Vasshus
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Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Vi arbeider med å bevege 
oss, eksekvere og jobbe med 
strategiimplementering hver dag.

Hva fokuserer du på innen din 
teknologi? 
Jeg fokuserer på brukervennlighet, 
opplevelse, kommunikasjon og 
funksjonalitet.

Hvorfor er det spennende? 
Hver eneste konkurranse er 
spennende.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Å kjøpe fra de store og kjente vs. 
å kjøpe noe som er innovativt og 
virker. Du blir ikke profet i eget 
land.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Vi jobber med store selskaper som 
HSBC og Johnson & Johnson. Nå er 
vi på vei inn med GRC-løsninger i 
markedet.

Dine andre favoritteksempler på 
din teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Det er mange gode ting å ta med 
seg fra programvareselskaper 
internasjonalt.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Å være agil, pragmatisk og 
åpen er verdier som går igjen 
med suksessfulle selskaper og 
personer. Kunnskap finnes over 
alt, men verdier blir mer viktig enn 
kunnskap.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi er fryktløse i Norge. Vi står 
ikke med luen i hånden eller 
føler oss mindre verdige. Vi er 
verdensborgere som tror på oss 
selv og egne ferdigheter, men er 
ydmyke nok til å tro at også andre 
har noe å bidra med. Dette er vi 
gode på selv om vi kommer fra 
«fiskerlandsbyen Stavanger»

Et favoritt fremtidssitat? 
Winners focus on winning – losers 
focus on winners.

BIGDATA med Tor Inge Vasshus, Corporater

Podkast  #0307



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

19

Hva er hensikten til plattformen 
business management platform 
utarbeidet av Corporater?
a) Hensikten er å tilby et mer effektivt
rapporteringssystem som er sky-basert
b) Hensikten er å skape et
kommunikasjonsmedium som samler
all forretningsrelatert informasjon på én
plattform
c) Hensikten er at forretningsbrukere
selv får muligheten til å konfigurere
programvare

Hensikten er at forretningsbrukere 
selv får muligheten til å konfigurere 
programvare

Det angriper smale løsninger innenfor 
siloer. I stedet brytes murene imellom 
siloene og samkjører funksjonsområdet

Det er rettet mot både små og store 
bedrifter

Hvilken bro-byggende effekt kan en 
åpen software-plattform tilby?
a) Det angriper smale løsninger innenfor
siloer. I stedet brytes murene imellom
siloene og samkjører funksjonsområdet
b) Det bidrar til med spesifikk bruk
innenfor funksjonsområdene. Finans får
ansvar for finans, risk har ansvar for risk
og portefølje får beholde ansvaret for
prosjekt etc.
c) Det skaper en generaliserende
kunnskap der IT blir et folke-verktøy og
ikke spesifikt rettet

Egner business management-plattform 
seg kun for små bedrifter?
a) Det er rettet mot både små og store
bedrifter
b) Ja, det er kun rettet mot små bedrifter
c) Det er kun rettet mot store bedrifter

BIGDATA med Tor Inge Vasshus, Corporater

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

BIGDATA
TOR INGE VASSHUS
CEO
CORPORATER
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Tema Perspektiv

Læring gjennom spill
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder fra 
Misc Games, Gøran Myrland, om hvordan de jobber med å lage 
spill som lærer spilleren noe. Misc Games utvikler spill for modne 
og utdannede spillerne, og selskapets langsiktige oppdrag er 
å bli verdensledende innen skips-simuleringsspill. I podcasten 
gir Gøran eksempler på hvordan man kan bruke spillteknologi 
til å fremme fiskerinæringen, og hvordan slike spill kan høyne 
kunnskapsnivået i befolkningen om hvordan vi kollektivt kan ta 
best mulig vare på fiskebestanden. 

Om bedriften
Misc Games AS er en norsk spillutvikler lokalisert i Stavanger, 
Norge. Misc Games har som mål å utvikle unike spill for ulike 
nisje-markeder, og å bidra til at industrien drives videre. Alle i Misc 
Games har en stor lidenskap for videospill, og selskapet ønsker 
å utvikle bransjen til noe bedre, samt å utvikle spill rettet mot 
modne og utdannede spillerne. Selskapets langsiktige oppdrag er 
å bli verdensledende innen skips-simuleringsspill. Til nå har Misc 
Games utviklet og utgitt spillene "Cable Swiper", "Fishing: Barents 
Sea", "Fishing: North Atlantic", og "Oil Drill".

Refleksjon
Det må gjøres en del research før man går i gang og lager et spill. 
Hva kan andre lære av utviklingen til Misc Games sitt spill “Fishing: 
Barents Sea”?

Tema:  GAMETECH 

Gjest:    Gøran Myrland 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Spillutvikling 
• Fiske 
• Spilldesign 
• Edtech

Anbefalt lesing: 

• Gamasutra
 

GAMETECH med Gøran Myrland, Misc Games 
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GAMETECH med Gøran Myrland, Misc Games

 Spill er ikke farlig, 
det kan tvert imot være 

et fantastisk læreverktøy. 
Dersom foreldre 

interesserer seg i spillene 
til barna og forstår de 

positive sidene ved dette, 
kan man få frem spillenes 

mange positive sider.
- Gøran Myrland
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Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Vi jobber med spillutvikling, og 
holder på å utvikle vårt neste spill.

Hva fokuserer du på innen din 
teknologi? 
Level design, game design og 
alt som har med hvilke type 
mekanikker vi trenger for å skape 
opplevelsen vi er ute etter.

Hvorfor er det spennende? 
Det er meget utfordrende, samtidig 
som det er meget givende å se når 
ting begynner å komme på plass.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroversene? 
Å klare å lage noe som ikke har 
eksistert i spillmarkedet fra før av.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Fishing: Barents Sea, som er 
prosjektet vi lanserte i fjor.

Dine andre favoritteksempler på 
din teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Internasjonalt er det CD Projekt Red 
med sin spillserie The Witcher, og 
Rockstar med sin serie Grand Theft 
Auto. Nasjonalt har vi mange gode 
selskaper som Dirtybit, Rain Games, 
Funcom og Rock Pocket.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Teknologi, IT og robotteknologi 
kommer nok til å være den mest 
ettertraktede kunnskapen i 
fremtiden.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi er langt fremme innenfor IT og 
robotteknologi.

Et favoritt fremtidssitat? 
Ingenting er umulig, det umulige tar 
ofte bare litt lengre tid.

GAMETECH med Gøran Myrland, Misc Games
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Hva er Gøran daglig leder for?
a) Misc Games
b) Making School
c) Digital Education

Misc Games Fiskeri og sjø Det måtte tilpasses gamle maskiner

Hvilket emne drømte Gøran lenge om å 
lage spill av?
a) Fiskeri og sjø
b) Historiefaget
c) Jordbruk

Hva var spesielt vanskelig med å få til 
dette spillet?
a) Det måtte tilpasses gamle maskiner
b) Det var avhengig av ekstremt god
internettdekning
c) Det trengte ekstremt god grafikk

GAMETECH med Gøran Myrland, Misc Games

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

GAMETECH
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CEO
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Tema Perspektiv

Livsviktig AI
I denne episode av #LØRN snakker Silvija med CEO i Globus 
AI, Helge J. Bjorland. Helge har bakgrunn som data scientist 
fra både Equinor og Telenor, og var en av hovedpersonene bak 
oppbyggingen av Data Science Center of Excellence i Equinor. 
Han startet opp Globus AI etter å ha innsett potensialet AI 
for å redde liv og bedre livskvalitet. I dag fokuserer Globus 
AI på helsesektoren og utvikler en AI-basert applikasjon for 
bemanningsplanlegging – en løsning som forstår hvor mange 
ansatte og hvilken kompetanse som trengs på jobb til ulike 
tidspunkter. I episoden forteller Helge mer om hvordan AI kan 
gjøre oss både dyktigere og mer effektive fremfor å stjele jobbene 
våre, samt om spennende eksempler på hvordan de har hjulpet 
Laerdal Medical og Norsk Telemedisin.

Om bedriften
Globus AI har utviklet et plattform der de bruker kunstig 
intelligens til å skreddersy løsninger for sine kunder. Selskapet 
består av fire gründere med bakgrunn fra Statoil, Telenor og 
Gapgemini. Gründerne er dataingeniører og systemutviklere 
og er spesialister på kunstig intelligens, økonomi og 
forretningsdrift. Produktene på Globus AI-plattformen 
inkluderer: - Virtuell assistent for arbeids- og skiftplanlegging 
- Beslutningsstøtteverktøy for overvåkning og vedlikehold av 
medisinsk utstyr - Logistikkoptimalisering

Refleksjon
Hvordan ser du for deg at personer med behov for akutt 
helsehjelp kan møte en form for AI som er maskinelt opplært 
til å gi riktig hjelp? Og hvordan kan du se for deg at strategien 
kan effektivisere helsevesenet ved akutthjelp? 

Tema:  AI 

Gjest:    Helge J. Bjorland 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Datadeling 
• Maskinlæring 
• Helsesektoren 
• Kunstig intelligens

Anbefalt lesing: 

• Coursera 
• Executive Data Science Specialization 
• The O'Reilly Data Show Podcast 
• Black Mirror: Not So Standard Deviations
 

AI med Helge J. Bjorland, Globus AI 
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AI med Helge J. Bjorland, Globus AI

 AI har et 
enormt potensiale for 
forbedring av konkrete 

problemstillinger, og kan 
i mange sammenhenger 

være livsviktig. Men vi må 
være åpne for endring og 
ha kunnskap nok til å se 

mulighetene.
- Helge J. Bjorland
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Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Vi bruker AI til å redde liv og bidrar 
til å bygge et tryggere samfunn. 
Fokuset er helsesektoren hvor vi 
utvikler en AI basert applikasjon 
for bemanningsplanlegging, og slik 
sikre at ansatte i Helsenorge får 
utnyttet sitt potensiale.

Hva fokuserer du på innen AI?
Bemanningsplanlegging. Forstå 
hvor mange ansatte man trenger på 
jobb og hvilken kompetanse som 
trengs. Vi fokuserer også på tidlig 
varsling for pasienter og overførbar 
teknologi.

Hvorfor er det spennende?
Veldig motiverende å være med på 
å redde liv og forbedre livskvalitet. 
Og det er spennende å se at man 
løser et reelt behov og gir folk en 
enklere arbeidshverdag. Bruke 
teknologi og AI for å gi ny innsikt.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Redsel for datadeling etter GDPR og 
myten om at AI er farlig og stjeler 
jobber.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Samarbeid med Laerdal Medical og 
Norsk Telemedisin.

Dine andre favoritteksempler på AI 
internasjonalt og nasjonalt?
Analyse av 911 calls av Corti, An 
Augmented Reality Microscope for 
Cancer Detection og AlphaGo av 
DeepMind.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Forstå mulighetene innen AI, og se 
på eksempler og prøve å relatere 
det til problemstillinger i egen 
bedrift.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Vi kunne vært mer frempå og 
tatt en posisjon på AI fronten, 
men det blir spennende å se hva 
digitaliseringsministeren klarer 
å utrette. Vi engasjerer oss i EUs 
samarbeidsgruppe – Ieva, og samler 
data ved sykehus i Norge.

Et favoritt fremtidssitat?
You need to remember that 
the technology doesn’t get to 
decide, it is humans that get to 
decide. Human beings make the 
technology.

Viktigste poeng fra vår samtale?
AI har et enormt potensiale 
for forbedring av konkrete 
problemstillinger, og kan i mange 
sammenhenger være livsviktig. Men 
vi må være åpne for endring og ha 
kunnskap nok til å se mulighetene.

AI med Helge J. Bjorland, Globus AI
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Hvordan kan AI bidra til rask og effektiv 
hjelp i akutte helsesituasjoner?
a) Med kunstig intelligens robot-kirurgen
b) Leger må gjennom flere systemer
for å samle rikelig informasjon om sine
pasienter. For akutte situasjoner er tid
verdifullt. AI kan hjelpe med å samle
systemene og gi en rask oversikt
c) For akutte situasjoner er tid
verdifullt. Da kan AI hjelpe til gjennom
språkprosessering med å ta opp
observasjoner som gjøres slik at det blir
dokumentert med én gang

Leger må gjennom flere systemer for 
å samle rikelig informasjon om sine 
pasienter. For akutte situasjoner er tid 
verdifullt. AI kan hjelpe med å samle 
systemene og gi en rask oversikt

Gjennom sensordataer kan sensorer 
utplassert på pasienter analysere de og 
gi personaliserte og dynamiske varsling-
grenser til hver pasient.

Det er manuelle og repetitive oppgaver 
som AI kan ta over, gjøre mer effektivt, 
og de som er helsepersonell får mer tid 
sammen med pasienten til å gjøre det 
som de er gode på. Ikke erstatte de.

Det er snakk om løsninger som kan 
varsle tidlig om sykdom. Hvordan kan 
man det?
a) Gjennom sensordataer kan sensorer
utplassert på pasienter analysere de og
gi personaliserte og dynamiske varsling-
grenser til hver pasient.
b) Kunstig intelligens installert i
journalsystemer alarmerer med rødt
signal når vitale tegn som er manuelt
innført viser en faretruende trend
c) Gjennom biosensorer tolkes både
infeksjonsverdier og blodverdier på
samme tid

Også i helsesektoren er man redd for at 
AI skal ta over arbeidsplasser. Men hvilke 
gode er det som egentlig ses gjennom å 
AI effektivisere helsesektoren?
a) Gjennom å selvstendiggjøre
pasientene kan AI bidra til å spissfordele
kunnskapsområdene de forskjellige
yrkesgruppene har slik at roboter kan ta
seg av overflødige arbeidsoppgaver.
b) Det er manglende bemanning slik at AI
løsninger kan fylle differansen
c) Det er manuelle og repetitive oppgaver
som AI kan ta over, gjøre mer effektivt,
og de som er helsepersonell får mer tid
sammen med pasienten til å gjøre det
som de er gode på. Ikke erstatte de

AI med Helge J. Bjorland, Globus AI

Scann og besøk bedriften
https://www.globus.ai/
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Tema Perspektiv

Autonomous Drilling
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med co-founder og 
Managing Partner i Innovationizer, Ingvar Didrik Haukland, om 
det å lede gjennom en digital transformasjon i oljebransjen. 
Innovationizer bistår selskaper med å ta ut gevinst-potensialet i 
nye teknologier og løsninger i en industri preget av kompleksitet. 
I episoden lærer Ingvar oss om hva som ligger i begrepet 
"autonomous drilling", og om hva som kjennetegner dynamikken i 
organisasjoner som lykkes med innovasjon.

Om bedriften
Innovationizer er et moderne selskap som kombinerer praktisk 
industrierfaring med formell utdanning og den nødvendige 
kompetansen som skal til for å lykkes med digitalisering og 
digital transformasjon. Noen tjenesteområder er strategi og 
forretningsutvikling, organisasjon og endring, teknologi og design. 
Selskapet bidrar til å ta ut gevinst-potensialet i nye digitale 
teknologier og løsninger, effektivisering og digitalisering av 
forretningsprosesser, og utvikling av effektive og helhetlige digitale 
tjenestereiser.

Refleksjon
Enn så lenge er vi avhengige av olje og gass. Det ryktes derimot 
at rapsolje skal bli Norges nye olje. Hvordan skal vi få til et 
konkurransedyktig marked i fremtiden på dette på lik linje som 
oljen i dag?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Ingvar Didrik Haukland 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Digital transformasjon 
• Innovasjon 
• Bærekraft

Anbefalt lesing: 

• https://www.spe.org/ 
• https://www.norceresearch.no/ 
• License to Drill 
• Louisiana MIT Harvard Business Review
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ENERGYTECH med Ingvar Didrik Haukland, Innovationizer

 Verden vil fortsette 
å være avhengig av olje og 
gass i tiden fremover. Da 
må vi gjøre det smart og 
utvikle industrien på en 

bærekraftig måte, redusere 
utslipp og ikke minst 

redusere kostnader på det 
vi gjør i dag. Slik at vi har 
mulighet til å satse på det 
vi skal leve av i fremtiden.
- Ingvar Didrik Haukland
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Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Vi bistår med ledelse, 
gjennomføring av digital 
transformasjon og digitalisering 
i oljebransjen. I en industri 
preget av komplekse systemer 
og integrasjoner, tidvis med store 
datamengder, team og techledelse.

Hva fokuserer du på innen din 
teknologi? 
Digital og agile transformasjon, 
idé og konseptutvikling, 
ledelsesrådgivning og 
organisasjonsutvikling

Hvorfor er det spennende? 
Det er spennende fordi potensialet 
er så stort og mulighetene er 
mange. Verden vil fortsette å 
være avhengig av olje og gass i 
tiden fremover. Da må vi gjøre det 
smart og utvikle industrien på en 
bærekraftig måte, redusere utslipp 
og ikke minst redusere kostnader 
på det vi gjør i dag. Slik at vi har 
mulighet til å satse på det vi skal 
leve av i fremtiden.

Dine egne prosjekter siste året? 
Nå jobber jeg med applikasjons-
porteføljen innen boring og brønn, 
exploration og subsurface i Aker 
BP. Jeg leder agile transformasjon 
i linjeorganisasjonen IT Business 
Development.

Dine andre favoritt-eksempler på 
din teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Det skjer spesielt mye i vår region 
med stor satsning på digitalisering 
og digital transformasjon av 
industrien. Industrien tar i bruk ny 
teknologi som robotisering, IoT, AI, 
AR og droneteknologi i en tidlig 
fase.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Evnen til kontinuerlig læring er 
særdeles viktig i en tidsalder 
der utviklingen foregår med 
eksponentiell hastighet. Innenfor 
teknologi er AI, AR, IoT og 
blokk-kjeder utrolig spennende 
teknologier som vi må bygge 
mer kompetanse på for å være 
konkurransekraftige fremover som 
region og industri.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Gjennomføringskraften, autonome 
team, ledelse av innovasjon og 
utviklingsprosjekter er unikt godt 
satt opp for å lykkes med.

Et favoritt fremtids-sitat? 
The past cannot be changed. The 
future is yet in your power.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Det skjer utrolig mye spennende 
data-drevet innovasjon og 
teknologiutvikling i olje- og 
energisektoren. Samtidig kreves 
det en reell forankring i ledelsen, 
tydelig satsningsområder og 
avsetninger til innovasjon og 
utvikling.

ENERGYTECH med Ingvar Didrik Haukland, Innovationizer
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Hva er refleksive metoder?
a) Metode som får maskinen til å lære
mens den driller
b) Metode som får maskinen til å ikke
gjøre feil
c) Metode som hjelper arbeidere til å
finne feil

Metode som får maskinen til å lære 
mens den driller

Mennesker klarer ikke ta i bruk all dataen 
som kan fanges opp

De går i forskningsmiljøer, og store 
universitet som Harvard og MIT

Hvorfor er det bedre å ha en drill som 
tenker selv?
a) Maskinen lærer selv og trenger
minimalt med manuell støtte
b) Mennesker klarer ikke ta i bruk all
dataen som kan fanges opp
c) Menneskene står ikke ansvarlige for
eventuelle feil som blir gjort

Hvor går Innovationizer for å hente 
inspirasjon?
a) De henter inspirasjon fra land som
USA og Tyskland
b) De går i forskningsmiljøer, og store
universitet som Harvard og MIT
c) De går til store selskaper og er ekstra
opptatt av ledelse

ENERGYTECH med Ingvar Didrik Haukland, Innovationizer

Scann og besøk bedriften
https://ring.no/
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Tema Perspektiv

Virtuell assistent
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Boost.ai, 
Lars Ropeid Selsås. Lars har tidligere tilbrakt flere år som ingeniør 
og computer scientist i Silicon Valley. Han flyttet tilbake til Norge 
i 2016 for å starte på eventyret med Boost.ai. I dag jobber de med 
å gjøre maskinlæringsmodeller enkelt tilgjengelig for alle, og har 
blant annet utviklet en virtuell assistent. I episoden forteller Lars 
om hvordan man får språkgjenkjenning og kunstig intelligens til å 
fungere sammen, hva en "AI trainer" er, samt hvordan AI kommer 
til å endre hvordan vi kommuniserer med bedrifter og offentlig 
sektor i fremtiden.

Om bedriften
Boost.ai er et skandinavisk programvareselskap som spesialiserer 
seg på conversational artificial intelligence (AI). Boost.ai har 
vi utviklet verdens mest komplette programvare for å bygge, 
implementere og drifte digitale rådgivere drevet av deres 
markedsledende samtale-AI. Selskapet ble etablert i 2016 og har 
ca. 100 ansatte.

Refleksjon
Sosiale relasjoner mellom mennesker er naturlig. En latter 
over en telefonsamtale eller et smil setter i gang kjemiske 
prosesser hos individer som blant annet grunner for produksjon 
av endorfiner. Hvordan tror du denne overføringsverdien kan 
bevares selv om kunstig intelligens begynner å ta over som 
kommunikasjonsmedium? 

Tema:  AI 

Gjest:    Lars Ropeid Selsås 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Kunstig intelligens (AI)
• Kommunikasjon 
• Automatisering
• Språkgjenkjenning

Anbefalt lesing: 

• Coursera
 

AI med Lars Ropeid Selsås, Boost.ai 

AI
LARS ROPEID SELSÅS
CEO
BOOST.AI
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AI med Lars Ropeid Selsås, Boost.ai

 En virtuell assistent 
er en datamaskin som kan 

snakke med mennesker. 
Den forstår språk og kan 

svare fornuftig. Vi har 
laget en teknologi som er 

språkuavhengig.
- Lars Ropeid Selsås
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Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Vi gjør det enkelt for vanlige folk 
som AI trainer å deploye ML-
modeller.

Hva fokuserer du på innen din 
teknologi?
Vi fokuserer på å skape et 
paradigmeskifte.

Hvorfor er det spennende?
Det er spennende fordi vi leder 
en utvikling på en teknologi som 
kommer til å gjøre store endringer 
i hvordan folk kommuniserer med 
bedrifter og offentlig sektor.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Hvordan folk ser på AI som science 
fiction.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Automatic semantic understanding.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
AI er veldig relevant for fremtiden.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
I Norge er det lett å komme i 
kontakt med bedrifter som ønsker 
å jobbe med fremtidsrettet AI-
teknologi.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Teknologien må lages skalerbar og 
enkel i bruk. Derfor er rollen som AI 
trainer et viktig symbol.

AI med Lars Ropeid Selsås, Boost.ai

Podkast  #0311
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Hva menes med virtuell assistanse?
a) Det er hvordan mennesker i alle ulike
yrkesaktive retninger og industrier kan
benytte seg av kunstig intelligens som
hjelpemiddel til å effektivisere elektriske
drivkrefter
b) Erstatning av menneskelig arbeidskraft
med datadrevne prosesser som gir en
økonomisk lønnsomhet
c) Det er en datamaskin som snakker
med mennesker

Det er en datamaskin som snakker med 
mennesker

Økt og kjappere språkprosessering Det gir nedgang i eksisterende trafikk 
som går til mennesker. Dette sparer også 
tid for den som oppsøker tjenesten

GPU – graphical processing unit. Hvorfor 
er det interessant når du skal prosessere 
språk?
a) Økt og kjappere språkprosessering
b) Språk prosesserende snarvei som
leder kunder til riktig kundebehandler
c) Kjapp prosessering av matematiske
grafer for statiske analyser

Hvorfor er automatisering av 
språkprosessering av verdi for bedrifter?
a) Det er for å følge med på utviklingen
slik at store bedrifter som sentrale
banker og annen sentral industri ikke
mister kunder
b) Det gir færre ansatte og gir økonomisk
vinning
c) Det gir nedgang i eksisterende trafikk
som går til mennesker. Dette sparer også
tid for den som oppsøker tjenesten

AI med Lars Ropeid Selsås, Boost.ai

Scann og besøk bedriften
https://www.boost.ai/

AI
LARS ROPEID SELSÅS
CEO
BOOST.AI
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Tema Perspektiv

Bredbånd, 5G og oss
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Direktør for 
Strategiske Prosjekter i Lyse, Eirik Gundegjerde, om bredbånd, 
5G og oss. Lyse er et norsk konsern som blant annet består av 
telekommunikasjons-selskapene Altibox AS, Lyse Fiber AS, Lyse 
Fiberinvest AS, Signal Bredbånd AS og Viken Fiber AS. I podcasten 
forteller Eirik om hvordan IoT tillater en utvikling hvor "dingser" 
blir smartere sammen i synergi med hverandre. Silvija og Eirik 
diskuterer også 5G-teknologi, hva denne femte-generasjonen av 
mobiltjenester og mobilnett egentlig består av, og hvordan Norge 
ligger an i forhold til løftet med å implementere 5G om dagen.

Om bedriften
Lyse er organisert som et konsern med Lyse AS som morselskap. 
Morselskapet ivaretar eierrollen i hel- og deleide selskaper, og 
organiserer fellesfunksjoner som økonomi og finans, marked, 
HR, kommunikasjon, juridisk, anskaffelser, eiendomsservice 
mm. Konsernet er organisert i tre forretningsområder: Energi, 
infrastruktur og telekommunikasjon. Blant selskapene som inngår 
under telekommunikasjon finnes: Altibox AS, Lyse Fiber AS, Lyse 
Fiberinvest AS, Signal Bredbånd AS og Viken Fiber AS.

Refleksjon
Våre liv er infisert av datateknologi og Eirik mener Norge sover litt 
i timen. Hvorfor mener han sense of urgency er løsningen?

Tema:  IOT 

Gjest:    Eirik Gundegjerde 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• 5G 
• Smarte hjem 
• Fibernett 
• IoT

Anbefalt lesing: 

• TED Talks
 

IOT med Eirik Gundegjerde, Lyse 

IOT
EIRIK GUNDEGJERDE
DIREKTØR FOR 
STRATEGISKE 
PROSJEKTER
LYSE
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IOT med Eirik Gundegjerde, Lyse

 Kommunikasjons-
infrastruktur er 

avgjørende for Norges 
konkurranseevne, 

og en bærebjelke for 
morgendagens samfunn.

- Eirik Gundegjerde
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Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Vi bygger samfunnskritisk 
infrastruktur innenfor energi og 
telekom, og prøver å være kundens 
beste venn.

Hva fokuserer du på innen din 
teknologi? 
Vi fokuserer på fiberkabler til 
utlandet, 5G og IoT.

Hvorfor er det spennende? 
Kommunikasjonsinfrastruktur 
er avgjørende for Norges 
konkurranseevne, og en bærebjelke 
for morgendagens samfunn.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Vi mangler kanskje sense 
of urgency i forhold til 
å bringe tilstrekkelig 
digitaliseringskompetanse inn i 
grunnskolen og skoleløpet. Vi evner 
ikke å tette hullet i båten.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Et prosjekt sammen med 
Nokia, som er verdens første 
semikommersielle pilot på å bruke 
trådløst som en fiberforlenger. 

I tillegg så har Altibox familien 
startet å bygge en landsdekkende 
infrastruktur for sensorteknologi og 
IoT.

Dine andre favoritteksempler på 
din teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Teknologien har inntatt livene 
våre på konkrete områder, som 
underholdning og opplevelser, 
fjernstyring, datainnsamling, 
fjerndiagnostikk og autonomi. Nå 
eksploderer anvendelsene hvor 
AI, mønstergjenkjenning og edge 
computing blir sentrale begreper.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Evnen til omstilling, fleksibilitet og 
digital kompetanse.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi har kanskje en av verdens beste 
digitale infrastrukturer, og vi er 
flinke på samhandling og finne 
løsninger på utfordringer.

Et favoritt fremtidssitat? 
Den tidligere amerikanske 
presidenten, Harry S. Truman, sa en 
gang at du kan få til hva som helst 
om du ikke bryr deg om hvem som 
tar æren for det.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Vi må få fart på programmering og 
digitaliseringskompetanse i skolen.

IOT med Eirik Gundegjerde, Lyse

Podkast  #0312
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Hva heter konsernet som Eirik er 
direktør i?
a) Lyse
b) Bonnier
c) Get

Lyse 2001 Utstyre barn med den rette 
kompetansen

Hvilket år bygget Lyse fiberkabler i 
bakken?
a) 2001
b) 2008
c) 2012

Hva legger Eirik i setningen sense of 
urgency?
a) Utstyre barn med den rette
kompetansen
b) Handle raskere
c) Finne riktig folk til riktig jobb

IOT med Eirik Gundegjerde, Lyse

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

IOT
EIRIK GUNDEGJERDE
DIREKTØR FOR 
STRATEGISKE 
PROSJEKTER
LYSE
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Tema Perspektiv

Field of the Future – 
fremtiden starter i dag
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder av 
teknologiutvikling og digitalisering i prosjektorganisasjonen 
hos Aker BP, Camilla Leon. Camilla har hele karrieren jobbet i 
oljebransjen - en bransje preget av mye kompleksitet. I episoden 
forteller Camilla hvordan Aker BP implementerer fremtidens 
teknologi, samt hvordan man effektivt kan drive fjernstyring i 
oljebransjen fremfor å sende folk offshore.

Om bedriften
Aker BP ASA er et norsk aksjeselskap etablert av Aker, BP og 
Det norske oljeselskap i 2016 gjennom en fusjon. Aker BP er 
et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, 
utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i 
produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte 
oljeselskapene i Europa

Refleksjon
Det kan være viktig å samarbeide på tvers av industrier for å få 
utnyttet teknologien maksimalt. Ligger det fortsatt mye uutnyttet 
potensial i teknologien, og hvordan skal vi i så fall sørge for å 
benytte oss av det?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Camilla Leon 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• HMS 
• Fjernstyring 
• Autonomi 
• Oljebransjen

Anbefalt lesing: 

• LØRN.TECH
 

ENERGYTECH med Camilla Leon, Aker BP 

ENERGYTECH
CAMILLA LEON
LEDER AV 
TEKNOLOGIUTVIKLING OG 
DIGITALISERING
AKER BP
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ENERGYTECH med Camilla Leon, Aker BP

 Det viktigste vi gjør 
er å utfordre måten vi 

tenker og jobber på for å 
bli bedre. Oljeindustrien 

er en industri spekket med 
spennende teknologi og 

vi trenger å samle smarte 
hoder som tør å komme 
med nye tankesett slik at 
vi fortsetter å utfordre det 

etablerte.
- Camilla Leon
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i energy-tech? 
Jeg er 40 år og har jobbet i 
oljeindustrien hele karrieren, 
både utenlands og i Norge. Jeg 
jobber i Aker BP som leder av 
teknologiutvikling og digitalisering i 
prosjektorganisasjonen i Aker BP.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Det viktigste vi gjør er å utfordre 
måten vi tenker og jobber på for 
hele tiden å bli bedre. Vi ønsker å 
skape entusiasme og gode arenaer 
for diskusjon og utfordring.

Hva fokuserer du på innen energy-
tech? 
Jeg er så heldig at jeg får jobbe 
med utvikling og implementasjon 
av fremtidens teknologi, både 
hardware og software.

Hvorfor er det så spennende? 
Jeg ser at det er mange teknologier 
som er tilgjengelig for å tas i 
bruk i dag, og så gjelder det å 
gå etter de mulighetene som 
passer for oss. Men det er lett å 
overvurdere effekten på kort sikt 
og undervurdere effektene på lang 
sikt.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Det siste året har jeg blant annet 
fått jobbe med Cognite på ulike 
prosjekter. I tillegg til at de er 
faglig dyktige kom de inn med et 
forfriskende mindset som smitter.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? For det første 
tror jeg det er viktig å holde seg 
oppdatert på mulighetsrommet på 
teknologisiden, og lære på tvers 
av industrier. For det andre tror 
jeg også at industrisamarbeid er 
viktig, og at disse evner å bevege 
industriløsninger såpass fort 
fremover at vi faktisk får verdi ut av 
det.

Er det noe vi gjør her i Norge 
som er unikt? Kombinasjonen 
av at det er mange spennende 
teknologiselskaper i Norge og 
kunder som tør å satse på disse.

Et favorittsitat om fremtiden? 
Fremtiden starter i dag.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
At oljeindustrien er en industri 
spekket med spennende teknologi, 
og vi trenger å samle smarte hoder 
som tør å komme med nye ideer 
slik at vi fortsetter å utfordre det 
etablerte.

ENERGYTECH med Camilla Leon, Aker BP
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Hva menes med «Field og the future»?
a) En paraplybetegnelse på hvordan
man ønsker å designe og drifte
installasjonene i fremtiden
b) En paraplybetegnelse på hvordan man
ønsker å designe skip og plattformer
c) En betegnelse på hva man må tenke
på når man skal bygge installasjoner for
off-shore industrien

En paraplybetegnelse på hvordan 
man ønsker å designe og drifte 
installasjonene i fremtiden

En oppstart-selskap-mentalitet Redusere risiko for farer og ulykker i 
arbeidsmiljøet

Hvilken arbeidsmetodikk ble testet på 
flere felt i Aker BP?
a) En mer kreativ arbeidsmetodikk
b) En oppstart-selskap-mentalitet
c) Kartlegging av en minste detalj for
statistiske analyser

Hvilken hensikt har HMS retningslinjer?
a) Rekruttering av nye medlemmer
b) Redusere risiko for farer og ulykker i
arbeidsmiljøet
c) Pålagt kartlegging med standardiserte
intervaller for å måle arbeidstiltakenes
effektivitet for mulig forbedrende
ressursutnyttelse

ENERGYTECH med Camilla Leon, Aker BP

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

ENERGYTECH
CAMILLA LEON
LEDER AV 
TEKNOLOGIUTVIKLING 
OG DIGITALISERING
AKER BP
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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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Vert:  lorner
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Du vil LØRNE om: 

• learnings

Anbefalt lesing: 

• recommended_literature
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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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