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Med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling har LØRN 
laget 53 nye podcaster med historier fra lokale SMBere 
rundt om i landet for å opplyse om Norges beste     te-
knologisatsninger
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Tema Perspektiv

Ta mulighetsrommet nå 
når Bodø skal bli smart by
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Prosjektleder for 
IoT og teknologiutvikling hos Nordkontakt, Vemund Kristiansen, 
om hvorfor han mener det er viktig nå fremover å være åpen til 
sinns, prøve nye ting og ikke minst tenke globalt. Nordkontakt er en 
ingeniørbedrift som jobber med automasjon, informasjonsteknologi 
og kommunikasjon med mål om å øke kunders verdiskapning. I 
podcasten forteller Vemund om hva IoT og sensorer kan ha for ulike 
yrkesgrupper, som for eksempel renholdsbransjen. Hvordan går 
egentlig Nordkontakt frem for å gjøre Bodø til en "smartere" by?

Om bedriften
Nordkontakt AS er en ingeniørbedrift med 75 medarbeidere 
innenfor hovedområdene automasjon, informasjonsteknologi 
og kommunikasjon. Nordkontakt AS har hovedkontor i Bodø 
og avdelingskontor i Harstad. Selskapet leverer tjenester som 
elektro-installasjon, tavle-bygging og ulike teletekniske leveranser. 
Nordkontakt AS har hovedkontor i Bodø og avdelingskontor i Harstad. 
Selskapet er majoritetseier i datterselskapet Lofoten Elektro AS 
med 70 ansatte fordelt på to avdelingskontorer i Svolvær og Leknes i 
Lofoten.

Refleksjon
Begrepet "Smarte byer" dukker opp i storbyer rundt om i verden 
og flere byer ønsker å omtales som en "smart by". Målet er å gjøre 
produksjonen av tjenester bedre og mer effektiv. Dette er bra, men 
det åpner også for sårbarheter; kritiske funksjoner som elektrisitet, 
transport, helsevesen eller vannforsyning kan bli utsatte for angrep. 
Er effektiviseringen og dermed samfunnsnytten av en smart by stor 
nok til å rettferdiggjøre den økte sårbarheten for angrep på kritiske 
funksjoner?

Tema:  IOT 

Gjest:    Vemund Kristiansen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: BODØ

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Smarte byer 
• Sensorikk 
• IoT 

Anbefalt lesing: 

• IoT gathering som organiseres av Telenor 
 

IOT med Vemund Kristiansen, Nordkontakt 

IOT
VEMUND KRISTIANSEN
PROSJEKTLEDER FOR IOT 
OG TEKNOLOGIUTVIKLING
NORDKONTAKT

PODKAST #0498 TA MULIGHETSROMMET NÅ NÅR BODØ SKAL BLI SMART BY. VEMUND KRISTIANSEN, NORDKONTAKT

Podkast  #0498
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Podkast  #0498

IOT med Vemund Kristiansen, Nordkontakt

 Det å ta å ta i 
bruk den nye digitale 

infrastrukturen, gjør at vi 
kan bruke sanntidsdataen 

for å levere tjenester 
og gi informasjon til 

publikum som vil forbedre 
livskvalitet, bærekraft og 
forretningsmuligheter for 

regionen i mange år 
fremover.

- Vemund Kristiansen



Intervju
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Utdanning og hobby? 
Fagbrev elektriker og service-
elektroniker, og arbeidet innenfor 
telecom siden 1996. Jeg brenner 
for lokalmat og at folk flest har en 
basiskunnskap om å dyrke egen 
mat. I den sammenheng var jeg 
initiativtaker for at det ble etablert 
parsellhager i Bodø. Glad i å reise 
og får ofte nye impulser når jeg ser 
hvordan andre løser ting.

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
2 + 1 -barnspappa, og min interesse 
for teknologi har jeg nok fra 
barndommen da alt skulle skrus fra 
hverandre og undersøkes.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Fokusere på kunden, og 
nettverksbygging nasjonalt og 
internasjonalt. Det viktigste vi gjør 
er å forstå kunden riktigst mulig så 
vi leverer akkurat det de trenger. I 
det store bildet handler det om 
at jeg også skal forstå kunden i 
et samfunnsperspektiv – og da 
komme opp med nye produkter og 
løsninger.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Fokuserer på Iot og 
mulighetsrommet det har for 
en bedrift som oss. Overordnet 
mål er å etablere nye 
teknologiarbeidsplasser. Finne frem 
til nye produktideer og gjennomføre 
utviklingen.

Hvorfor er det spennende? 
Vi ser det ikke er så mange 
bedrifter i Norge som har så mye 
kunnskap in-house og kan levere 
alt fra nye enkle komponenter 
til nytt driftsprogram for en hel 
fabrikk.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Vi har noen nye produkter i løypa 
som vil skape nye diskusjoner om 
personvern og samfunnsnytten er 
tilstrekkelig stor nok.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Vi er valgt som teknologipartner for 
vårt regionale renovasjonsselskap 
(IRIS IKS), og har i den 
sammenheng 80 iot-sensorer i 
drift. Vi har også utviklet deres 
eget dashboard for denne nye 
datatilgangen og samtidig tar 

vi med data fra eksisterende 
automasjonsanlegg.  Vi er også i 
pilotprosjekt med Telenor for noen 
nye Iot-produkter for nasjonalt og 
internasjonalt marked.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Automasjon vil være en vesentlig 
del av fremtidens hverdag. Det 
jordnære og menneskelige, vi kan 
aldri klare å konkurrere ut en 
maskin i hurtighet, presisjon, styrke 
eller utholdenhet.

Et favoritt fremtidssitat? 
If you've never tried, how will you 
ever know if there's any chance.

Viktigste poeng fra vår samtale?  
Være åpen til sinns, prøv nye ting, 
tenk globalt. 

IOT med Vemund Kristiansen, Nordkontakt

Podkast #0498
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Hvorfor skal Bodø bli en smart by?
a) Det er helt tilfeldig
b) Private aktører har tatt initiativet
c) Bodø kommune har tatt initiativet

Bodø kommune har tatt initiativet Automasjonsløsninger Med bygg og forvaltning, 
vedlikeholdssystemer for bygg, sensor 
for luftkvalitetsmåling og mye mer.

Hva er Nordkontakt?
a) Automasjonsløsninger
b) En IoT-gründerlab
c) En 3D-print fabrikk

Hvordan skal Norkontakt bidra med til å 
gjøre Bodø til en smart by?
a) Bodø skal bli den første byen i verden
som har verdens reneste luft
b) Med smart parkering og smart
belysning
c) Med bygg og forvaltning,
vedlikeholdssystemer for bygg, sensor
for luftkvalitetsmåling og mye mer.

IOT med Vemund Kristiansen, Nordkontakt

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

IOT
VEMUND KRISTIANSEN
PROSJEKTLEDER 
FOR IOT OG 
TEKNOLOGIUTVIKLING
NORDKONTAKT

Podkast #0498



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

8

Tema Perspektiv

IT-bransjen har et ansvar 
for å motivere de unge
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kvalitetssikrings-
leder og Personvernombud i DIPS, Ingrid Egelandsaa. Ingrid 
forteller om hvorfor det å skape entusiasme og insentiver rundt 
IT-næringen blir en viktig jobb fremover. DIPS sin klare målsetning 
er å realisere økt digital samhandling og effektiv informasjonsflyt 
i og mellom sykehus og kommune, og i podcasten får vi vite mer 
om hvordan DIPS jobber for at pasientene selv skal ha mulighet til 
å ha oversikt over sin egen pasientbehandling. 

Om bedriften
DIPS konsernet er Norges ledende leverandør av e-helse 
til norske sykehus og en av de tre største aktørene i 
kommunehelsemarkedet. DIPS skaper en digital arbeidsflate for 
over 150 000 helsefaglige ansatte, spredt over hele landet. Med 
hovedkontor i Bodø og satellitt-kontorer i Oslo, Bergen, Straume, 
Trondheim og Tromsø består DIPS av totalt nærmere 320 ansatte. 
DIPS sin klare målsetning er å realisere økt digital samhandling 
og effektiv informasjonsflyt i og mellom sykehus og kommune. 
Konsernet utvikler verktøy som virkelighetens helter bruker hver 
dag i kampen om bedre helse.

Refleksjon
Hvilke fordeler og ulemper ser du ved at pasienter nå får innsikt i 
og kontroll over sin egen pasientbehandling?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Ingrid Egelandsaa 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: BODØ

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Personvern  
• IT systemer for helsesektoren 
• Pasientbehandling

Anbefalt lesing: 

• https://www.dips.com/no
 

HEALTHTECH med Ingrid Egelandsaa, Dips AS 

HEALTHTECH
INGRID EGELANDSAA
KVALITETS
SIKRINGSLEDER OG 
PERSONVERNOMBUD I
DIPS AS

PODKAST #0499 IT-BRANSJEN HAR ET ANSVAR FOR Å MOTIVERE DE UNGE. INGRID EGELANDSAA, DIPS AS

Podkast  #0499
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Podkast  #0499

HEALTHTECH med Ingrid Egelandsaa, Dips AS

 Da jeg på 
80-90-tallet studerte IT. 
Jenteandel på it-studiet 
var ikke noe tema, for vi 

var normalfordelt, men så 
gikk jenteandelen drastisk 

ned. Hva skjedde?
- Ingrid Egelandsaa



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Jeg heter Ingrid, er 50 år og 
kommer fra Sørlandet. Jeg tok 
IT-utdannelse, hadde min første 
IT-jobb på Sørlandet sykehus og 
flyttet til Bodø for å jobbe i DIPS for 
23 år siden.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
DIPS lager IT-systemer for 
helsesektoren. Formålet er å 
effektivisere helsevesenet, og vi 
har for eksempel bidratt mye til at 
pasienten selv kan lese sin egen 
journal på internett. På den måten 
kan vedkommende passe på at 
behandlingen ikke blir feil, se hvem 
som har lest i journalen, og mye 
mer. Dette gir pasienten muligheten 
til å holde oversikt over sin egen 
pasientbehandling.

Hva er du mest opptatt av innen 
teknologi? 
I jobben min er jeg mest 
opptatt av kvalitetssikring, 
målinger, personvern og 
informasjonssikkerhet. I IT-forumet 
er det å skape interesse for 
teknologifaget og synliggjøre IT-
næringen i Bodø.

Hvorfor er det så spennende? 
For min del er det ikke teknologien 
i seg selv som er mest interessant. 
Jeg er mest opptatt av at det vi 
utvikler, skal fungere som forventet 
og bidra til å nå målene til kunden 
vi jobber for

Hva synes du er de mest 
interessante motsetningene?  
At det å iverksette 
risikoreduserende tiltak av enkelte 
oppleves som unødvendige og 
effektivitetsdrepende aktiviteter. 
Risikoreduserende tiltak kan for 
eksempel være å redusere risikoen 
for å måtte gjøre alt på nytt igjen, 
fordi det vi leverte første eller 
andre gang, ikke var godt nok. Jeg 
synes det er god grunn til å gjøre en 
liten innsats for å unngå å havne i 
en slik situasjon.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Jobb: Personvern og system 
for virksomhetsstyring. IT-
forum: Inspirere ungdom til å ta 
en teknologisk utdannelse og 
forsøke å opprettholde mengden 
studietilbud på to-årig IKT-yrkesfag 
på videregående i Nordland fylke.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? Grunnleggende 
teknologisk forståelse er viktig 
og er tilstrekkelig gjennom 
teknologiske skifter. I tillegg bør de 
unge få mer kunnskap om hvordan 
de starter sin egen bedrift og lære 
å identifisere sine egne ideer som 
muligheter til å kunne skape noe 
eget.

Hva gjør vi unikt godt i Norge 
av dette? Vi har et godt 
utdanningssystem, næringsliv og 
studentsamarbeid.

Har du et favoritt-fremtidssitat? 
Vi har en viktig jobb å gjøre med 
å formidle entusiasme rundt IT-
næringenog legge til rette for 
at unge kan prøve å skape egen 
bedrift. Norge trenger det framover!

HEALTHTECH med Ingrid Egelandsaa, Dips AS

Podkast #0499
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Hvilke interne utfordringer står 
digitaliseringen av helsesystemer 
ovenfor?
a) Personlige holdninger
b) Samhandling og integrasjon mellom
ulike typer IT-systemer, og å ta i bruk ny
teknologi raskt nok
c) Ulike kunnskaper mellom generasjoner

Samhandling og integrasjon mellom 
ulike typer IT-systemer, og å ta i bruk ny 
teknologi raskt nok

Ikke bare har innovative løsninger 
revolusjonert, men teknologisk 
maskinerier er i langt bedre stand i dag, 
og myndighetene har stort fokus på 
digitalisering og tilgjengeliggjøring av 
informasjon på tvers i helsesektoren. 
Dette er betydelig endret sammenlignet 
med hvordan det var for bare noen tiår 
siden

Pasientsikkerhet, retningslinjer, 
cybersecurity, produktegenskaper, 
anvendbarhet og produktutvikling

Hvilken fordel har vi i dag med 
hensyn til den digitale utviklingen av 
helseinstitusjoner?
a) Ikke bare har innovative løsninger
revolusjonert, men teknologisk
maskinerier er i langt bedre stand i dag,
og myndighetene har stort fokus på
digitalisering og tilgjengeliggjøring av
informasjon på tvers i helsesektoren.
Dette er betydelig endret sammenlignet
med hvordan det var for bare noen tiår
siden
b) Generasjonsskiftet har skapt mer
åpenhet rundt digitalisering
c) Akademia i Norge har i større grad
satset mer på utdanning innen IT

Hva tas direkte hensyn til ved 
håndtering av personvern og 
informasjonssikkerhetsproblematikk 
innen helsedigitalisering?
a) Produktegenskaper, retningslinjer,
cybersecurity og anvendbarhet
b) Retningslinjer, cybersecurity og
anvendbarhet
c) Pasientsikkerhet, retningslinjer,
cybersecurity, produktegenskaper,
anvendbarhet og produktutvikling

HEALTHTECH med Ingrid Egelandsaa, Dips AS

Scann og besøk bedriften
https://www.dips.com/no

HEALTHTECH
INGRID EGELANDSAA
KVALITETS
SIKRINGSLEDER OG 
PERSONVERNOMBUD I 
DIPS AS

Podkast #0499
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Tema Perspektiv

Fra eHelse programvare 
til bærekraftige 
investeringer
I denne episoden av #LØRN snakker Sivlija med investor og 
rådgiver i Higen Holding AS, Ståle Leitvoll, om det faktum at man 
nå er nødt til å treffe behovet fra første spikerslag, for å klare å 
lage konkurransedyktig software. Ståle deler av sine erfaringer 
med å bygge opp investeringsselskapet Higen Holding, og forteller 
oss om hvordan man kan bygge selskaper med globale ambisjoner 
fra Bodø. I podcasten diskuterer også Silvija og Ståle hva som 
kan sies å være fellestrekkene til selskapene som lykkes innen 
helseteknologi.

Om bedriften
Higen Holding AS er et norsk investeringsselskap startet i 
Nordland av Ståle Leitvoll i 2016. Holdingselskapet er basert i 
Bodø, og investerer i aksjer og eiendom, og annet som naturlig 
faller sammen med dette.

Refleksjon
Vi opplever mye nytt innenfor helseteknologien i dag: nytt utstyr, 
robotkirurger, AI brukt på radiologi, helt nye laboratorier med 
lavere kost og større effektivitet. Mye av utstyret som før kostet 
ekstreme mengder med penger og krevde høy kunnskap for å 
bruke begynner nå å bli mer allemannseie. Hvilke fordeler og 
ulemper er knyttet til dette?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Ståle Leitvoll 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: BODØ

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Innovasjon 
• Journaler i helsevesenet 
• Velferdsteknologi 
• Pasientinvolvering  
• E-helse 

Anbefalt lesing: 

• Alle nyhetskilder. Mine favoritter: 
Aftenposten, DN, E24, CBNC ++

• https://www.regjeringen.no/no/
dokumenter/meld.-st.-25-20152016/
id2482952/ 

• https://www.regjeringen.no/no/
dokumenter/meld-st-9-20122013/
id708609/

 HEALTHTECH med Ståle Leitvoll, Higen Holding AS 

HEALTHTECH
STÅLE LEITVOLL
INVESTOR OG RÅDGIVER
HIGEN HOLDING AS

PODKAST #0500 FRA EHELSE PROGRAMVARE TIL BÆREKRAFTIGE INVESTERINGER. STÅLE LEITVOLL, HIGEN HOLDING AS

Podkast  #0500
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Podkast  #0500

HEALTHTECH med Ståle Leitvoll, Higen Holding AS

 Helseteknologi er 
meningsfull teknologi 

som kan bety masse for 
enkeltpersoner og ikke 
minst for samfunnet. 
Her er det muligheter 

for nytt medisinteknisk 
utstyr, velferdsteknologi, 

Telemedisin, 
ogpasientinvolvering. 
I dette markedet kan 

det være rom for mange 
aktører fremover, men det 

er ikke uten risiko.
- Ståle Leitvoll



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?  
Odelsgutt fra Brønnøy. Jeg like 
programmering, den direkte 
responsen på om noe var rett 
eller galt. I 2018 valgte jeg å 
gjøre et relativt stort nedsalg til 
AWilhelmsen Capital. Jeg bruker nå 
mye av tiden til å konsentrere meg 
om investeringsaktivitet i egent 
selskap og som rådgiver.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Overvåker investering er og ser 
markedsbilde/forhold opp mot 
investerings strategi, både makro 
og mikro. Setter meg inn i selskaper 
hovedsakelig i Skandinavia som kan 
være interessante. Gjennomgang av 
Selskapsanalyser, kvartalsrapporter, 
deltagelse på konferanser.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?  
Jeg har spesielt fokus på 
brukerinteraksjon med utstyret 
vi omgir oss med. Dette kan også 
være smarte dingser som betyr 
noe for måten vi lever livene 
våre på. Produksjonsmidlene og 
infrastrukturen kan ikke være 100% 
statlig og kommunalt eiet – vi må 

få til det samme som etter hvert 
skjedde i oljesektoren – et bladet 
eierskap mellom det offentlig og 
private, med selskaper som trekker 
til seg kapital.

Hvorfor er det spennende?  
Helseteknologi er meningsfull 
teknologi som kan bety masse 
for enkeltpersoner og ikke minst 
for samfunnet. Vi behandler flere 
sykdommer, befolkningen blir eldre, 
tjenestene blir sentralisert.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Det er et paradoks at norske 
myndigheter ønsker å løse 
innovasjonen innenfor eHelse 
med anbudsprosesser for innkjøp 
av totalsystemer hvor kravene 
til egenkapital og funksjonalitet 
er så omfattende at det bare 
er amerikanske selskaper som 
tilfredsstiller kravene ved å levere 
sine ekstremt dyre suite løsninger.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Legge grunnlaget for å kunne bli 
en rådgiver i forbindelse med 
eHelsemarkedet i Norge. Bygge 
kompetanse og innsikt om norsk 
næringsliv generelt, men spesielt på 
bærekraftige næringer og teknologi 
i forbindelse med dette. Og kunne 

bruke denne kunnskapen når vi skal 
balansere en investeringsportefølje 
i forhold til vår strategi.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Selskaper som det svenske SECTRA 
AB som leverer løsninger innenfor 
PACS/Røntgen bildebehandling og 
dokumentasjon. Norske Crayon 
har markert seg veldig som 
kommende leverandør til Norsk 
helsenett og ikke minst har fått 
vesentlige avtaler med amerikanske 
myndigheter i flere stater.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Innenfor eHelse har vi en situasjon 
med store Helseforetak og mulig 
sentralisert innkjøp av IT-løsninger 
til kommuner. Det har vært en 
tendens til store omfattende 
anbuds prosesser der norske 
selskaper ikke når frem.

Viktigste poeng fra vår samtale?  
Fra meningsfull eHelse programvare 
til et ønske om bærekraftige 
investeringer

HEALTHTECH med Ståle Leitvoll, Higen Holding AS

Podkast #0500
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Hvilket viktig element eksisterte i 
utviklingen av DIPS?
a) Nærhet til de ansatte på sykehuset
som var brukere av systemet. Dette
gav nødvendige tilbakemeldinger for
utviklingen
b) Tilgang til pasientinformasjon for å
analysere hvilke sorteringsmekanismer
det var behov for som muliggjorde en
lettere brukervennlighet for de ansatte
c) Nærheten til sykehuset gav
umiddelbare tilbakemeldinger fra
ledelsen om hvorvidt de var tilfreds med
bruken av tjenesten, som gav muligheten
til utvikling av tjenesten

Nærhet til de ansatte på sykehuset 
som var brukere av systemet. Dette 
gav nødvendige tilbakemeldinger for 
utviklingen

0,75 100 000 brukere hver dag

Hvor stor markedsandel har DIPS 
av sykehusmarkedet innenfor 
pasientjournaler og pasientinformasjon?
a) 1
b) 0,75
c) 0,5

Hvor mange brukere er det av DIPS 
systemet hver dag?
a) 10 000 brukere hver dag
b) 100 000 brukere hver dag
c) 10 000 leger hver dag

HEALTHTECH med Ståle Leitvoll, Higen Holding AS

Scann og besøk bedriften
https://www.linkedin.com/in/st%C3%A5le-leitvoll-
2987b9b/?originalSubdomain=no

HEALTHTECH
STÅLE LEITVOLL
INVESTOR OG 
RÅDGIVER
HIGEN HOLDING AS

Podkast #0500
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Tema Perspektiv

Fremtidens bruk av 
applikasjoner
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Android 
tech lead i Zedge, Eric Nordvik. Zedge er en plattform for 
distribusjon av innhold, og innholdsplattformen gjør det mulig 
for forbrukere å tilpasse sine mobile enheter med gratis 
ringetoner, bakgrunnsbilder, app-ikoner, widgets og varslingslyder 
av høy kvalitet. I episoden forklarer Eric hvordan de muliggjør 
personalisering av mobiltelefonen din, samt hvorfor det ble så 
populært å ha sin egen ringetone på mobilen. Han forteller også 
hvordan du kan tjene penger på bildene du selv tar av nordlyset 
gjennom plattformen til Zedge. 

Om bedriften
Zedge er rangert som den beste telefontilpasningsappen i verden, 
og hjelper deg med å sørge for at telefonen din gjenspeiler deg. 
Zedge sin app har i dag over 30 million aktive brukere, i tillegg til 
over 436 millioner nedlastninger. Appen til Zedge havnet også på 
topp 50 i Time sin kåring over de beste Andriodappene i 2013.

Refleksjon
Eric Nordvik skriver i sitt intervju at vi ennå ikke vet 
langtidseffekten som har kommet etter introduksjonen av 
smarttelefoner og nettbrett, med tanke på hvordan neste 
generasjon vil kommunisere og gjøre seg kjent med verden. I 
episoden forteller han om hvordan han alt nå ser det på sine 
egne barn: den kommunikasjonen de har mellom seg, er helt 
annerledes enn det han som vokste opp på 70/80- tallet er 
vant til. Hvordan tror du kommunikasjonen ser ut om 20-30 år? 
Både når det gjelder mentale utfordringer som kan komme som 
følger av den store endringen i kommunikasjon, men også fysiske 
forandringer som kan komme?

Tema:  SOFTWARE 

Gjest:    Eric Nordvik 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: BODØ

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Utvikling på tvers av landegrenser
• Applikasjoner 
• Software 
• Gründerskap

Anbefalt lesing: 

• YouTube-videoer relatert til apputvikling
 

SOFTWARE med Eric Nordvik, Zedge 

SOFTWARE
ERIC NORDVIK
ANDROID TECH LEAD
ZEDGE

PODKAST #0501 FREMTIDENS BRUK AV APPLIKASJONER. ERIC NORDVIK, ZEDGE
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SOFTWARE med Eric Nordvik, Zedge

 Vi må kunne bruke 
vår kunnskap om teknologi 

til å gjøre det lettere for 
alle å ta de riktige valgene 

for fremtiden. Klima er 
altoppslukende nå for 
tiden og med teknologi 

vil vi kunne bedre miljøet 
med mer effektive 

produksjonsmetoder, mer 
effektiv kommunikasjon 

osv.
- Eric Nordvik



Intervju
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Utdanning og hobby? 
Bachelor i informatikk, Master 
Softwareutvikling. Ivrig sportsfisker 
og fotballsupporter.

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Jeg er en som har stor interesse av 
gadgets generelt. Ble interessert 
i teknologi rundt 2000-tallet 
når internett begynte å ta seg 
opp, og ble ekstra trigget rundt 
introduksjonen av iPhone og app-
utvikling.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Det viktigste vi gjør er å sørge for 
at brukerne våre har et interessant 
og stabilt produkt. Vi forsøker hele 
tiden å gjøre oppgaven de ønsker 
å utføre så enkel som mulig. I vårt 
tilfelle gjelder det å personalisere 
mobiltelefonen deres.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Mitt fagområde er app-utvikling 
for Android og å følge med på 
det som kommer av nye ting 
fra Google, samt det alle store 
telefoniprodusenter kommer ut 
med.

Hvorfor er det spennende? 
Telefonen er blitt et must for alle. 
Det er slik vi kommuniserer hvem vi 
er og den er et hjelpemiddel både 
for å uttrykke oss og realisere oss 
selv med tanke på trening, bucket-
list, tidsfordriv, informasjonsflyt 
osv.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Vi vet ennå ikke langtidseffekten av 
introduksjonen av smarttelefoner 
og nettbrett med tanke på hvordan 
neste generasjon vil kommunisere 
og gjøre seg kjent med verden. 
Heller ikke de fysiske effektene det 
kan ha på kropp eller de mentale 
utfordringene det kan ha.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Jeg har jobbet med hovedproduktet 
vårt de siste 10 årene. Av egne 
prosjekter er det foreløpig ikke mye 
å vise til.

Dine  favoritteksempler på din 
type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Spill kan være interessante. Jeg 
liker også statistikker på mine 
egne ting, som Groundhopper 
med fotballstadioner, Strava for 
treningsaktiviteter osv.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
AI er den store hypen nå virker 
det som, og det er vel ingen som 
fullt ut forstår muligheter og 
konsekvenser av dette. Kunnskap 
om store datamengder og 
benyttelse av disse kommer nok til 
å være nyttig i lang tid fremover.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Det virker som vi i Norge er flinke 
til å benytte oss av ny teknologi 
og nye muligheter. Vipps og 
mobilbetaling har vært en suksess, 
f.eks. Vi har også ressursene til å 
være i front med tanke på hvilken 
teknologi hver enkelt av oss har 
tilgjengelig sammenlignet med 
andre land.

Et favoritt fremtidssitat? 
Vanskelig å komme med noe sitat, 
men jeg tror data vil være mer verdt 
enn både olje og gull i fremtiden 
om det ikke allerede er det.

Viktigste poeng fra vår samtale?  
Vi må kunne bruke vår kunnskap 
om teknologi til å gjøre det lettere 
for alle å ta de riktige valgene for 
fremtiden. Klima er altoppslukende 
nå for tiden og med teknologi vil 
vi kunne bedre miljøet med mer 
effektive produksjonsmetoder, mer 
effektiv kommunikasjon osv. 

SOFTWARE med Eric Nordvik, Zedge
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Hvilken funksjon har Zedge for 
hverdagslivet med teknologiske 
produkter?
a) Setter et personlig preg
b) Tjenesteaktør for snarveier
c) Storprodusent av kjente applikasjoner

Setter et personlig preg Distribusjon av digitalt kreativt innhold Tidlig brukerbase som fortsatte å vokse 
over langt tid parallelt med å fortsette 
videreutvikling og produsere store 
mengder med varierende innhold

Hva er Zedge en plattform for?
a) Musikkdeling
b) Distribusjon av digitalt kreativt innhold
c) Salg av grafisk design

Hvilke konkurransefortrinn har veksten 
av Zedge hatt nytte av for sin vekst?
a) Bedriften har patent slik at ingen
andre aktører i verden everer liknende
kreativt innhold
b) Tidlig brukerbase som fortsatte å
vokse over langt tid parallelt med å
fortsette videreutvikling og produsere
store mengder med varierende innhold
c) Gratis tilgang er attraktivt for
eksisterende brukere og nye brukere

SOFTWARE med Eric Nordvik, Zedge

Scann og besøk bedriften
https://www.zedge.net/

SOFTWARE
ERIC NORDVIK
ANDROID TECH LEAD
ZEDGE
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Tema Perspektiv

Se på netthinnen, den 
forteller oss så mye!
I denne episoden av #LØRN snakker Sivlija med øyelege og Daglig 
Leder i Retscreen, Alexander Skau, om hvilke muligheter som 
ligger i bilder av netthinnen vår. Retscreen sin visjon er å tilby 
høy kvalitativ og enkel regelmessig oppfølging av netthinne-
forandringer lokalt hos pasienter med diabetes. I podcasten får 
vi vite mer om hvordan det egentlig står til i dag, når det kommer 
til nordmenn og diabetes. Alexander forteller også om hva slags 
informasjon et bilde av netthinnen kan gi, når det kommer til folk 
som er i risiko-sonen for, eller har fått påvist diagnosen diabetes. 

Om bedriften
Retscreen leverer ny digital infrastruktur for å kunne ta bilder 
nær pasienter med digitale netthinnekameraer. Medisinsk 
vurdering av bilder blir foretatt på sentral klinisk enhet som 
også håndterer henvisninger, timeoppsett, pasientinnkalling, 
betaling og tilbakemeldinger til pasienter/leger. Retscreen sin 
visjon er å tilby høy kvalitativ og enkel regelmessig oppfølging av 
netthinneforandringer lokalt hos pasienter med diabetes.

Refleksjon
Foreløpig er man nødt til å ha en spesialist for å se på bildene 
å analysere disse, men man kan i prinsippet se på bildene av 
netthinnen og deretter gradere disse over hele verden gjennom 
kunstig intelligens. Det er foreløpig ikke laget store løsninger som 
kan dekke hele verden enda, så det er ikke muligheter for å nå så 
bredt som potensialet er fordi Retscreen ikke kan garantere 100% 
sikkerhet. Kan vi tillate oss å akseptere en lavere grad av sikkerhet 
for å nå flere?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Alexander Skau 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: BODØ

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Netthinne foto 
• Diabetes  
• AI 
• Velferdsteknologi

Anbefalt lesing: 

• Anbefaler faglitteratur om synet 
 

HEALTHTECH med Alexander Skau, Retscreen 

HEALTHTECH
ALEXANDER SKAU
ØYELEGE OG DAGLIG 
LEDER
RETSCREEN
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HEALTHTECH med Alexander Skau, Retscreen

 Man burde nesten 
lage en egen podcast serie 
om synet, fordi det er så 

fascinerende at det virker 
så feilfritt som det gjør! Og 
det forteller oss så mye om 

kroppen.
- Alexander Skau
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Utdanning og hobby? 
Medisinsk embedseksamen. 
Fjellsport, randoné-skikjøring, 
fotograf/film-maker.

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?  
Øyelege med stor interesse 
i audiovisuelle og effektive 
løsninger, både i jobb og i fritids-
sammenhenger. Øyemedisin 
og kirurgi er svært avhengig 
av tekniske instrumenter og 
datasystemer for å utføre 
diagnostikk og behandling av 
pasienter. Dette er en sektor i 
rivende utvikling som gjøre all 
behandling og oppfølging av 
pasienter stadig bedre.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Diagnostisere, behandle og operere 
pasienter med øyelidelser.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?  
Kvalitetsforbedrende nyvinninger, 
og teknologi som gjør behandling/
oppfølging/intervensjon mer presis, 
effektiv og sikrere.

Hvorfor er det spennende?  
Økende detaljnivå i forståelse av 
sykdommer er meget interessant.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?   
Samhandling mellom privat og 
offentlige helsetjenester.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Oppstart av Retscreen AS som er et 
firma som utvikler ny teknologisk 
infrastruktur for telemedisinsk 
oppfølging av øyehelsen til 
pasienter med diabetes.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Samhandling mellom forskjellig 
elektronikk og skyløsninger. Feks. 
Google drive, Icloud.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Evnen til å plukke ut nyvinninger 
som får en konsekvens. Dette 
fordrer at all gammel kunnskap må 
ligge i bunn og utgjøre standard-
way-of-care.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?  
Offentlige systemer som Altinn og 
bankvesenet.

Et favoritt fremtidssitat?   
Nyt livet nå - det kommer ikke i 
reprise!

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Alle pasienter med diabetes MÅ 
få undersøkt øyne/netthinner hele 
livet igjennom!

HEALTHTECH med Alexander Skau, Retscreen

Podkast #0502
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Hvor mange har diabetes i Norge i dag?
a) 350 000
b) 100 000
c) 250 000

250 000 Analyserer netthinnen til personer med 
diabetes da sykdommen kan forårsake 
blindhet. Gjennom et økosystem av 
riktig type kameraer utstasjonert hvor 
som helst med sikker lagring, skal 
tilgjenglighet for alle å ta vare på egen 
øyehelse gjøres mer lettvint

Å nå 90-99% av alle med diabetes

Hvordan bidrar Retscreen i helsevesenet 
for pasientgruppen utsatt for diabetes?
a) Røntgenbilder av perifere blodomløp
som svikter utover i sykdomsbildet
for å journalføre en mer spesifikk
helhetlig helseinformasjon av pasienten
som er automatisk koblet til journal
hos fastlegen for en mer stabil
pasientoppfølgning
b) Analyserer netthinnen til personer med
diabetes da sykdommen kan forårsake
blindhet. Gjennom et økosystem av
riktig type kameraer utstasjonert hvor
som helst med sikker lagring, skal
tilgjenglighet for alle å ta vare på egen
øyehelse gjøres mer lettvint
c) Røntgen som har korrespondanse
med helsenorge.no for å muliggjøre
opplastning av bilde med journaltekst
om øyehelsen til alle, men spesifikt
diabetespasienter på frikort

Hva er målet med denne 
tilgjengeligheten av øyeundersøkelse?
a) Avlaste helsevesenet med køer ved
å være en inspirasjon om at perifere
helsetilbud er mulig
b) Å nå 90-99% av alle med diabetes
c) Å sette øyehelse på kartet for
nasjonen – og etter hvert globalt

HEALTHTECH med Alexander Skau, Retscreen

Scann og besøk bedriften
https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-publications/
tools/data-analysis-software-modelling/
retscreen/7465
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Tema Perspektiv

Teknologi som kan 
redde liv
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder på 
Nordlandssykehuset HF, Merete Johansen, om hvordan de sørger 
for at sykepleier og leger har systemer som støtter opp om den 
jobben de skal gjøre. Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest 
største helseforetak med tjenestetilbud som et tradisjonelt 
sentralsykehus. I denne podcasten får vi lære mer om hva som 
ligger i begrepet "kliniske systemer". Merethe og Silvija diskuterer 
også hvordan helsesektoren ligger an i forhold til andre bransjer i 
Norge når det kommer til bruk av teknologi.

Om bedriften
Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største helseforetak 
med tjenestetilbud som et tradisjonelt sentralsykehus. Sykehuset 
har både lokale-, fylkesdekkende- og landsdelsdekkende 
funksjoner. Nordlandssykehusets primærområde er regionene 
Salten (Bodø), Lofoten og Vesterålen med ca 136 000 innbyggere. 
Helseforetaket er en stor utdannings- og forskningsinstitusjon 
og har tilbud om utdanning og praksis innen de fleste sykehus-
relaterte yrkesgrupper. I samarbeid med Universitetet i Tromsø, 
tilbyr Nordlandssykehuset komplett studium for femte og sjette 
års medisinerstudenter. Forskningsaktiviteten er stor, både 
innenfor somatikk og psykiatri.

Refleksjon
En mulig løsning for å effektivisere kommunikasjonen 
mellom pasient og lege er å gi befolkningen en større grad av 
selvstendighet og innsyn i egen helsedata. Men er det egentlig 
forsvarlig å gi innsyn i viktige helsedata til brukere som ikke 
nødvendigvis forstår disse?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Merete Johansen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: BODØ

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Effektivisering 
• Digitalisering av pasientjournaler 
• Innovasjon i helsesektoren 
• Sensorer  
• Videokonsultasjon 

Anbefalt lesing: 

• Deler informasjon/erfaringer – utrolige 
nyttig og gjør at vi slipper å finne opp 
kruttet 

• Det skrives mye gode masteroppgaver 
om relevante tema – prioriter disse 

• Du må få med deg konferanser som 
EHIN og Vitalis – der møtes teknologi og 
helsebransjen 

 HEALTHTECH med Merete Johansen, Nordlandssykehuset HF 

HEALTHTECH
MERETE JOHANSEN
PROSJEKTLEDER
NORDLANDSSYKEHUSET 
HF

PODKAST #0503 TEKNOLOGI SOM KAN REDDE LIV. MERETE JOHANSEN, NORDLANDSSYKEHUSET HF
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HEALTHTECH med Merete Johansen, Nordlandssykehuset HF

 Det er få ting som 
slår det å se fagfolk lyse 
opp når jeg presenterer 

dem for systemer som de 
umiddelbart ser kan gi 

dem gevinst i hverdagen. 
Enten ved å spare tid eller 
ved at de får gjort en bedre 

jobb.
- Merete Johansen
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?  
Jeg er født og oppvokst i Bodø, har 
samboer og to barn og flyttet til 
Oslo som 18-åring. Jeg er opptatt av 
teknologi som gir nytte. Faren min 
var kontorsjef, og da jeg var liten 
lot jeg meg fascinere av maskiner 
som effektiviserte jobben hans. Jeg 
var solgt da han kom hjem med 
en Commodore 64 på begynnelsen 
av 80-tallet.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Å sørge for at leger, sykepleiere og 
andre behandlere har tilgjengelig 
systemer som forenkler jobben de 
skal gjøre – og gjør dem i stand til å 
bruke disse systemene.

Hva er du mest opptatt av innen 
teknologi?  
Jeg er mest opptatt av systemer 
som har et formål og er enkle 
å bruke. Det er veldig viktig at 
fagfolk kan bruke tiden sin på fag 
og ikke systemer, spesielt innen 
helsesektoren.

Hvorfor er det så spennende?  
Helsevesenet ligger langt etter 
resten av de andre bransjer i Norge 
når det gjelder bruk av teknologi 
på visse områder. Det er få ting 
som slår å se fagfolk lyse opp når 
vi presenterer systemer som de 
umiddelbart ser kan være med på 
å effektivisere arbeidshverdagen 
deres.

Hva synes du er de mest 
interessante motsetningene?  
På et sykehus har vi roboter som 
kan operere pasienter – i dag 
trenger faktisk ikke kirurgen å sitte 
i samme land som operasjonen 
gjennomføres. På samme tid ser vi 
hvor kort helsevesenet er kommet 
når det gjelder pasientjournaler 
og deling av data på tvers av 
tjenestenivåer.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Det morsomste er innovasjons-
prosjektene. Vi er for eksempel 
akkurat ferdige med å utvikle en 
app for avstandsoppfølging av 
pasienter hjemmefra (Dialogg), 
i samarbeid med Telenors 
e-helseteam og Bodø kommune.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?  
Grunnen til at jeg fikk øynene opp 
for sykehus, var da jeg ble leid inn 
for å lukke legemiddelsløyfen på 
Nordlandssykehuset. Jo mer jeg 
lærte om det, desto blekere ble 
jeg. Det høres enkelt ut – du skal 
elektronisk kunne verifisere at du 
gir rett medisin til rett pasient til 
rett tid. Men med dagens systemer 
er vi et godt stykke unna en 
brukervennlig løsning som kan 
forsvares økonomisk.

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt?  
Vi er teknologikåte samtidig som 
jeg føler vi har beina på jorda.

Har du et favoritt-fremtidssitat?  
«For å få noe du ikke har må du 
gjøre noe du ikke gjør.»

HEALTHTECH med Merete Johansen, Nordlandssykehuset HF
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Det er snakk om digitalisering av kliniske 
systemer, men hva er egentlig kliniske 
systemer?
a) En måte å dokumentere for hver gang
en lege tester en ukjent sykdom hos en
pasient
b) Det er journalsystemet ved alle
sykehusene
c) Det er de datasystemene som leger
og sykepleierne bruker til å dokumentere
den jobben som utføres. Dette inkluderer
pasientjournaler og papirversjon kurven
som dokumenterer helsestatus for
innlagte pasienter

Det er de datasystemene som leger og 
sykepleierne bruker til å dokumentere 
den jobben som utføres. Dette inkluderer 
pasientjournaler og papirversjon-kurven 
som dokumenterer helsestatusen for 
innlagte pasienter

Digitalisere kurven vekk fra papirform for 
å blant annet høste data automatisk fra 
medisinskteknisk utstyr og dokumentere 
ordineringen av legemidler digitalt

En sikkerhet mot misforståelser av 
skrivefeil, muliggjøre at to kan jobbe på 
kurven samtidig, innføre enhetlig kurve 
på tvers av alle sykehus i Helse Nord og 
enklere sammenstille ulike parametere 
for å vurdere pasientens sykdomsbilde 
og gi korrekt behandling

Hvilken hensikt har sykehuset med 
prosjektet Merete styrer: Innføring av 
elektronisk kurve?
a) Sensorere pasientene med
medisinskteknisk utstyr slik at innlagte
pasienter får en mer konstant oversikt
over helsestatus som sykepleierne og
andre behandlere lettere kan lese av og
dokumentere i kurven
b) Digitalisere kurven vekk fra papirform
for å blant annet høste data automatisk
fra medisinskteknisk utstyr og
dokumentere ordineringen av legemidler
digitalt
c) Digitalisere en korrespondanseportal
med sekundære institusjoner ved 
utskrivelse av pasienter med nødvendig 
oppfølgning på institusjon

Hva kan digitalisering av kurven 
medbringe?
a) En sikkerhet mot misforståelser av
skrivefeil, muliggjøre at to kan jobbe på
kurven samtidig, innføre enhetlig kurve
på tvers av alle sykehus i Helse Nord og
enklere sammenstille ulike parametere
for å vurdere pasientens sykdomsbilde
og gi korrekt behandling
b) Effektivisering av behandlinger, evig
gjøre lagring av formidlinger som er
gjort av undertegnede, selvstendig gjøre
sykepleierne som kan utskrive formidle
medisiner basert på oversikt over
tidligere formidlinger
c) Raskere utskrivelser pga. økt
informasjon som gir en trend med
helseinformasjon å fatte avgjørelsen
vedrørende utskrivelse på . Digital
kurve vil også gi muligheten til at alle
sykehusene i Helse Nord får oversikt ved
eventuell overføring

HEALTHTECH med Merete Johansen, Nordlandssykehuset HF

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

Helhetsorientert 
helseinnovasjon
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seniorrådgiver i 
Kunnskapsparken Bodø, Tove Julie Evjen, om hvorfor vi trenger 
en mer helhetlig innovasjons-kjede innen helse, samt et bedre 
samarbeid mellom helsevesen, næringsliv og andre kompetanser. 
Kunnskapsparken Bodø er en møteplass for næringslivet i nord, er 
samlokalisert med mange spennende bedrifter, og bidrar på denne 
måten til økt verdiskaping i Nord-Norge og økt kunnskap om de 
viktigste næringene i landsdelen. I podcasten diskuterer Silvija 
og Tove Julie blant annet hvordan vi best kan sette teknologien 
i system innenfor helsevesenet, slik at folk faktisk tar denne 
teknologien i bruk. 

Om bedriften
Kunnskapsparken Bodø bidrar til økt verdiskaping i Nord-Norge 
og økt kunnskap om de viktigste næringene i landsdelen. 
Kunnskapsparken har 20 ansatte med høy kompetanse, som 
jobber i ulike typer av næringsprosjekter, og et ungt arbeidsmiljø 
som jobber i tverrfaglige team. Kunnskapsparken er en møteplass 
for næringslivet i nord og er samlokalisert med mange andre 
spennende bedrifter. Blant leietakerne er Norut teknologi, Salten 
Invest, Pronord, IHA Invest, Rapp Invest, Akvaplan-niva, Sintef 
IKT og Petro Arctic. Kunnskapsparken Bodø ble etablert i 2002 
i samarbeid mellom næringslivet, Nordland fylkeskommune og 
SIVA.

Refleksjon
Mange er redde for at den økende bruken av teknologi på sykehus 
vil gå ut over de «varme hendene». Hva kan vi gjøre for å eliminere 
folks frykt for å ta i bruk ny teknologi i helsesektoren?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Tove Julie Evjen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: BODØ

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Nanopartikler  
• Klynger  
• Samarbeid  
• Innovasjon

Anbefalt lesing: 

• Kunnskapsparken i Bodø
 

HEALTHTECH med Tove Julie Evjen, Kunnskapsparken Bodø 
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HEALTHTECH med Tove Julie Evjen, Kunnskapsparken Bodø

 Det er en mangel på 
et helhetsbilde, hvor hele 

helseinnovasjonskjeden tas 
i betraktning. Utvikling, 
validering og testing av 

teknologi må i større 
grad knyttes opp mot 

innovasjon i organisering 
og systemer i helsevesenet.

- Tove Julie Evjen



Intervju

30

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?  
Jeg er utdannet naturviter 
(doktorgrad i farmasi/
legemiddelteknologi) og har 
alltid vært motivert av læring 
og utvikling – å få ting til å skje 
som kan ha en betydning for 
folk. Først jobbet jeg som forsker 
innen målstyrt kreftbehandling 
og legemiddelteknologi både fra 
startups og biotech-industrien. 
Deretter jobbet jeg litt på et 
sykehusapotek og deretter på 
Universitetet i Oslo (med innovasjon 
og industrisamarbeid). Nå er jeg i 
Kunnskapsparken Bodø, hvor jeg 
jobber med utviklingsprosjekter 
innen helse.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Koble ulik kompetanse sammen og 
drive prosesser.

Hva er du mest opptatt av innen 
teknologi?  
Prosjektet Inovacare er en 
innovasjonsarena som nå er under 
etablering i samarbeid med Bodø 
kommune og Nordlandssykehuset, 
og som handler om å bistå 
helsevesenet i regionen med å 

forbedre tjenestene sine og gjøre 
dem i bedre stand til å takle 
fremtidige utfordringer knyttet til 
bærekraft (flere eldre/syke og færre 
hender).

Hvorfor er det så spennende?  
Først og fremst er dette en 
innovasjonsarena som etableres på 
tvers av sykehus og kommune – 
hvor bedre samhandlingsløsninger 
står i fokus.

Hva synes du er de mest 
interessante motsetningene?  
Det er egentlig ikke snakk om færre 
hender i helsesektoren. Jeg tror vi 
må tenke motsatt. Teknologi kan 
hjelpe oss med å frigjøre ressurser 
på områder hvor vi virkelig trenger 
dem.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Det siste året har jeg jobbet med 
et regionalt utviklingsprosjekt 
som heter «kunnskapsbasert 
verdiskaping», hvor vi legger 
vekt på å skape vekst i regionalt 
næringsliv. Her har vi utarbeidet 
en strategi hvor fokus er smart 
spesialisering med hensyn til helse, 
marin sektor og smart city, og hvor 
IT og teknologi er en rød tråd for 
innovasjon innenfor alle sektorene.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?  
Helseinnovasjonssenteret i Odense 
i Danmark, hvor de har en stor 
co-lab/hall der sykehus, kommune 
og teknologiselskaper kan både 
uformelt og formelt «leke» sammen 
med blant annet teknologi, for 
å finne gode løsninger på ulike 
problemstillinger.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Evnen til å være både spesialist 
og generalist, å kunne tilegne seg 
forståelse for andre bransjer og 
fagfelt for å jobbe tverrfaglig samt 
skille ut hvilken info som er viktig. 
I tillegg er det viktig at vi ikke 
glemmer mennesket oppi det hele.

Har du et favoritt-fremtidssitat?  
«Av og til hjelper ett skritt tilbake 
oss to skritt frem».

Viktigste poeng fra samtalen vår? 
Vi trenger en mer helhetlig 
innovasjonskjede innen helse 
samt et bedre samarbeid mellom 
helsevesen, næringsliv og andre 
kompetanser.

HEALTHTECH med Tove Julie Evjen, Kunnskapsparken Bodø
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Hva er det som begrenser kjemoterapien 
i dagens kreftbehandling?
a) Biologi
b) Ressurser til forskning på feltet
c) Terapien påvirker også de friske
cellene i kroppen og fører til bivirkninger
og dosebegrensninger

Terapien påvirker også de friske cellene 
i kroppen og fører til bivirkninger og 
dosebegrensninger

Gjennom en felles innovasjonsarena 
som skal samle kunnskapsområdene for 
tverrfaglig utvikling

Vi må kople de ulike faser i 
innovasjonsprosessen mer sammen. For 
å realisere fremtidens helseløsninger 
er det et behov for større interaksjon 
mellom de som utvikler løsninger og de 
som bruker dem

Hvordan ønsker Nordlandssykehuset i 
Bodø å angripe tematisk utvikling?
a) Gjennom samarbeid med næringsliv
om styringsmodeller for hvordan de
utvikler tverrfaglighet
b) Spisskompetent tematisk arbeid som
Tverrfaglig avdeling i Kunnskapsparken
i Bodø er en motor for å angripe
problematikk hardt
c) Gjennom en felles innovasjonsarena
som skal samle kunnskapsområdene for
tverrfaglig utvikling

Hvilke anbefalinger gjelder for å 
systematiseres helseteknologi?
a) Vi må kople de ulike faser i
innovasjonsprosessen mer sammen. For
å realisere fremtidens helseløsninger
er det et behov for større interaksjon
mellom de som utvikler løsninger og de
som bruker dem
b) Det er behov for en arena mellom
primærhelsetjenestens gründerne som
utvikler fremtidens tjenester
c) At flere finner på helseteknologiske
løsninger

HEALTHTECH med Tove Julie Evjen, Kunnskapsparken Bodø

Scann og besøk bedriften
https://kpb.no/tjenester
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Tema Perspektiv

Produkter og løsninger 
som sikrer liv og helse i 
det offentlige rom
I denne episoden av #LØRN snakker Sivlija med CTO i Rapp Bomek, Jan 
Eirik Karlsen, om hvordan de lager sikkerhetsløsninger som ivaretar 
alt fra perimetersikring til sikring av bygg mot brann, eksplosjoner, 
skyting og innbrudd. De diskuterer hvordan Norge kan konkurrere med 
andre land, når kostnadsnivået på produksjon er høy som følge av høye 
personalkostnader. Silvija og Jan Eirik snakker også generelt om sikkerhet, 
og hvordan de som arbeider med sikkerheten vår i det offentlige rom 
fokuserer i sitt arbeid med denne viktige oppgaven. 

Om bedriften
Rapp Bomek er global leder innen design, utvikling og produksjon 
av avanserte sikkerhetsløsninger for dør-, vindu- og veggsystemer til 
energi-, sivil- og forsvarsmarkedet, verden over. I 2017 slo Rapp Bomek 
seg sammen med søsterselskapet, Rapp Pyrotec, under merkenavnet 
Rapp Bomek. Begge selskap har over 30 års erfaring, omfattende og 
unik engineeringsekspertise. Sammenlagt leverer nå Rapp Bomek 
skreddersydde løsninger, nøkkelferdige løsninger på EPCIC-basis og 
standardprodukter. Selskapet har med sine 150 ansatte også fokus på 
innovasjon, og har en dedikert R&D-avdeling som utvikler kontinuerlig 
sortiment i tråd med nye markeds- og industrikrav.

Refleksjon
Jan Eirik forteller i episoden om et anbud de mistet fordi de ikke hadde 
best pris. Når de så hvem som vant, var det et selskap som leverte en 
løsning som kunne motstå en brann på maks 10 minutter og ikke 1 time 
slik sikkerhetskravet til anbudet var. Da lever vi i en falsk trygget. Hvordan 
kan vi sørge for at de som kjøper inn produktene setter seg inn i hva som 
er sikkerhetskravene og hva leverandørene de velger faktisk leverer? Og 
hvem har ansvar dersom det begynner å brenne og produktet holder bare 
i 10 minutter og ikke 1 time, slik sikkerhetskravet egentlig var?

Tema:  BUILDTECH 

Gjest:    Jan Eirik Karlsen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: BODØ

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Overvåkning  
• Infrastruktur  
• Sikkerhetskrav 
• Simulering  
• Sikkerhetshardware

Anbefalt lesing: 

• Rapp Bomek sin youtube
 

BUILDTECH med Jan Eirik Karlsen, Rapp Bomek 
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BUILDTECH med Jan Eirik Karlsen, Rapp Bomek

 I min bransje så 
vil relevant kunnskap 
være å finne de mest 

kostnadsoptimale 
løsningene slik at 

sikkerhets tiltakene ikke 
blir prioritert ned når 

bygninger og installasjoner 
blir bygget eller renovert.

- Jan Eirik Karlsen



Intervju
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Utdannelse og hobby? 
Maskiningeniør med 
tilleggsutdannelse innenfor 
prosjekt ledelse i tillegg til en 
fagutdannelse og fagbrev Hobby: 
Drift og vedlikehold av verneverdige 
trebåter, fiske og dykking

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Jeg er en mann på 49 år som er 
vokst opp på landsbygda med 
maskiner, verksteder og båter som 
en del av hverdagen. Fra jeg var 
ung, så var det alltid klart for meg 
at jeg skulle arbeide med enten 
skape noe, drifte maskiner eller 
utvikle noe som fungerte.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Det viktigste vi gjør på jobben 
er å utvikle sikkerhets løsninger 
og produkter som beskytter 
mennesker mot brann, eksplosjon 
og terrorhandlinger Dvs vi utvikler 
robuste produkter og løsninger: 
Branndører som kan motstå: 
Brann i opptil 2 timer, eksplosjon, 
innbrudd med grovt verktøy,  skudd 
fra håndvåpen og maskin gevær 
mm.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Teknologi skal benyttes til Å 
forbedre sikkerheten for mennesker 
i det offentlige rom og i hjemmet 
Velge miljøvennlige produkter 
og produksjons metoder Design 
som underbygger en rasjonell 
produksjon

Hvorfor er det spennende? 
Fordi man treffer mange forskjellige 
mennesker som kan bidra inn på 
forskjellige områder.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Hvordan skal vi løse 
elektrifiseringen av verden når det 
hevdes at det ikke er råvarer nok 
til dette? Verden har et signifikant 
plast/søppel problem som ender 
vannet og kommer tilbake til oss via 
maten, om vi ikke gjør store grep.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Teamet som jeg har ledet har 
utviklet store sikkerhetsporter 
og store sikkerhetsvinduer, med 
kombinasjonskrav, som er tiltenkt 
sikring av offentlige bygg som 
trenger høy grad av sikkerhet.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
I min bransje så vil relevant 
kunnskap være å finne de mest 
kostnadsoptimale løsningene 
slik at sikkerhets tiltakene ikke 
blir prioritert ned når bygninger 
og installasjoner blir bygget eller 
renovert.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
I Norge så har vi i dag en utfordring 
med kostnadsnivået i produksjon 
pga av høyere personal kostnader 
enn i en del andre land. Dette 
medfører at vi i Norge må fokusere 
på teknologien slik at vi kan 
konkurrere med produkter fra 
andre land.

Et favoritt fremtidssitat? 
Det finnes alltid en løsning på en 
utfordring. Ta et steg tilbake å 
få overblikket og begynn å jobb 
gjennom problemstillingene. Da 
kommer også løsningen frem

BUILDTECH med Jan Eirik Karlsen, Rapp Bomek

Podkast #0505



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

35

Hvilke råvarer leverer Rapp Bomek?
a) Stål og gjenbruksmaterialer
b) Metall og isolasjonsinstallasjoner
c) Stål og isolasjonsmateraialer

Stål og isolasjonsmateraialer Rimeligere alternativer Kunnskap for å effektivisere så ting blir 
billigere

Hvilken hindring er størst for personlig 
sikkerhet?
a) Manglende utvikling
b) Installering av produktet er ikke
lettvint nok
c) Rimeligere alternativer

Hva konkurrer Rapp Bomek på når 
arbeidskraft er dyrt?
a) Kunnskap for å effektivisere så ting
blir billigere
b) Effektivitet så produktene blir billigere
c) Rimelige tilbud og god kunnskap

BUILDTECH med Jan Eirik Karlsen, Rapp Bomek

Scann og besøk bedriften
https://rappbomek.com/
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Tema Perspektiv

Fiske doktoren 
som skal forbedre 
produksjonssyklusen
I denne episoden av #LØRN snakker Svilija med daglig leder i 
BioVivo Technologies, Kjetil Korsnes. Kjetil er en lidenskapelig 
"fiskedoktor", foreleser og entreprenør. I BioVivo Technologies 
jobber han med å hjelpe lakseoppdrettsnæringen med å løse en 
av de største utfordringene i næringen; høy dødelighet på laksen 
i produksjonssyklusen. I episoden forklarer Kjetil hvorfor det er så 
vanskelig å beholde god fiskevelferd, samt hvorfor det haster å få 
ned tapsprosenten. 

Om bedriften
Biovivo Technologies AS arbeider med å utvikle kunnskap 
og teknologi for å forbedre og overvåke helse og velferd hos 
oppdrettsfisk. Målet er å løse helse- og velferdsutfordringene i 
havbruk, som igjen er en viktig forutsetning for bærekraftig vekst. 
Selskapet ble stiftet i 2009 av daglig leder Kjetil Korsnes.

Refleksjon
Verdensbefolkningen vokser, og det anslås at vi innen 2050 vil 
nå så mange som 10 milliarder mennesker. Dette betyr at vi må 
produsere tre ganger mer mat som vi gjør i dag. Vi må finne sunne 
og bærekraftige måter å produsere sjømat på i fremtiden fordi 
jorden allerede er i nærheten av å sprenge sine grenser når det 
gjelder jordbruk. “Jordbruk” i havet er derimot en bidragsyter 
og en lønnsom industri i Norge og kan bidra til å mate den 
voksende populasjonen. Men hvor mye skal mennesker gripe inn 
i naturen, og vet vi virkelig hvilke irreversible konsekvenser denne 
industrielle produksjonen kaan ha for marine økosystemer?

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Kjetil Korsnes 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: BODØ

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Fiskeoppdrett  
• Velferd  
• Bærekraftig vekst  
• Landbasert oppdrett 

Anbefalt lesing: 

• Artenes opprinnelse av Darwin
 

OCEANTECH med Kjetil Korsnes, BioVivo Technologies 
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OCEANTECH med Kjetil Korsnes, BioVivo Technologies

 Min motivasjon 
er like enkel som den 
er vanskelig; få ned 

dødeligheten i merdene. 
Det vil kreve at vi gjør mye 

riktig.
- Kjetil Korsnes
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
En hardbarka biolog som er 
på en «mission» for å hjelpe 
lakseoppdrettsnæringen med å løse 
noen av de største utfordringene 
de har; alt for høy dødelighet på 
laksen i produksjonssyklusen. 
Teknologi må bidra til å utvikle 
oppdrettsnæringen i en enda mer 
bærekraftig retning.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
BioVivo er partner i et prosjekt for 
å utvikle lukket oppdrettsteknologi 
for lakseoppdrett, sammen 
med oljeservice selskapet 
TechnipFMC og to lokale 
oppdrettsselskap i Salten (Wenberg 
fiskeoppdrett og Edelfarm). Vi 
har søkt utviklingstillatelser for 
å gjennomføre prosjektet med 
det klingende navnet OceanTECH 
– modulbasert (semi-) lukket 
teknologi.  

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Vi må vite hvordan laksen har det i 
merden/tanken. Derfor må vi få mer 
informasjon i sanntid om hva som 
skjer i vannet og i selve laksen.

Hvorfor er det spennende? 
Dette er svært komplekst 
(tverrfaglig) og krevende å få til. 
Lykkes vi vil det gjør en forskjell for 
lakseoppdrett. Min motivasjon er 
like enkel som den er vanskelig; få 
ned dødeligheten i merdene. Det vil 
kreve at vi gjør mye riktig.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Teknologiutviklingen for 
oppdrettsnæringen går på høygir, 
og det pekes på flere måter 
utfordringene kan løses – off-shore 
systemer, lukket i sjø, landbaserte 
anlegg.  

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
BioVivo har jobbet sammen med 
partnere i OceanTECH prosjektet 
for å få frem konseptet. Vi har kjørt 
flere forskningsprosjekter finansiert 
av NFR (FarmDoctor – tarmprobe 
og blodanalyser for laks), Mabit 
(blod for å analysere tarmhelse hos 
laks) og Regionalt forskningsfond 
(VHS virus på torsk).

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt 
og nasjonalt? Det skjer en 
rivende utvikling på teknologi 
som kan ha bruk i oppdrett 
(kjemiske-, fysiske- og biologiske 
sensorer, deteksjonssystemer 
for sykdomsorganismer, kamera-
systemer, nye behandlingsmetoder, 
…). Det som er vanskelig er å 
operasjonalisere ny teknologi 
til noe som gir oss merverdi på 
merdkanten.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Fagfeltene må i større grad 
flettes sammen. Teknologer må 
samarbeide på tvers av bedrifter 
og institusjoner, og vi må få en 
helhetlig tilnærming (og det 
utfordrer forretningsmodellene).

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Det er fristende å si «ikke noe 
spesielt». Utviklingstillatelsene 
har gitt en boost på uttesting av 
teknologikonsepter, men i mindre 
grad reell utvikling. Det er stor 
aktivitet i utlandet for å utvikle 
spesielt landbasert oppdrett, og det 
bør jo være en tankevekker for oss 
i Norge…  

OCEANTECH med Kjetil Korsnes, BioVivo Technologies
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Hvor stor utgang av fisk var det i 
Hordaland versus Nordland i fjor?
a) Det var 22,5% i snitt utgang på
Hordaland versus 6% i Nordland
b) Det var 22,5% i snitt utgang i Nordland
versus 6% på Hordaland
c) Det var 22,%% i snitt i differanse
mellom Nordland og Hordaland

Det var 22,5% i snitt utgang på Hordaland 
versus 6% i Nordland

Lus er overalt, men PD-viruset finnes 
kun i Hordaland og ikke i Nordland

Drifte offshore i større enheter, gjennom 
lukket produksjon på eksisterende plass 
eller på land

Hva er årsaken til en drastisk differanse 
i utgang av laks mellom nord – og sørlige 
deler av landet?
a) Oppdrettslaksen består av forskjellig
biologisk materiale per oppdretter mtp
immunforsvar mot hav-lus som er en
generell trussel
b) Lus er overalt, men PD-viruset finnes
kun i Hordaland og ikke i Nordland
c) Større sannsynlighet for at oppdrett
blir rammet av kontaminering i sørlige
deler der båttrafikken er hyppigere

Det er ønskelig å 5 doble 
lakseproduksjon. Hvilke andre måter kan 
aktualisere en slik massiv vekst?
a) Drifte offshore i større enheter for å få
konstruert anlegg med større plass
b) Drifte offshore i større og lukkede
enheter og med det opprette et eget
område i Nordland utenfor Vadsø
c) Drifte offshore i større enheter,
gjennom lukket produksjon på
eksisterende plass eller på land

OCEANTECH med Kjetil Korsnes, BioVivo Technologies

Scann og besøk bedriften
https://www.linkedin.com/in/kjetil-korsnes-
97abb32b/?originalSubdomain=no

OCEANTECH
KJETIL KORSNES
DAGLIG LEDER
BIOVIVO TECHNOLOGIES
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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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Dag Arthur Aasbø
Direktør og organisasjon og sam-
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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.
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