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Framtiden innebærer store endringer og transfor-
masjoner. Derfor må vi ha de rette folkene til rett tid. 
Vi må forholde oss til utfordringen og ta strategiske, 
koordinerte og operasjonelle grep, og det er her det 
regionale kompetansepolitiske arbeidet kommer inn.

I samarbeid med Molde kommune har LØRN laget nye 
podkaster av historier hentet fra lokale SMBer rundt om 
i Østfold, for å opplyse om flere av sine beste teknolo-
gi-satsninger. Her kan du lese om historiene fra Molde, 
produsert i LØRNs-trekant modell for formidling av 
innovasjon, et samarbeid mellom:

1) Leverandør LØRN som samler de gode                         
innovasjonshistoriene,

2) Bestiller Molde kommune som setter retning gjennom 
finansiering av prosjektet, og –

3) Kobler Molde kommune som finner de beste           
innovasjonshistoriene i regionen.

Molde - våre          
suksessehistorier
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Tema Perspektiv

Omstilling og innovasjon 
i praksis
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med de daglige lederne 
i ProtoMore og iKuben, Hilde Aspås og Finn Amundsen, om 
digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller. NCE iKuben er en 
tverr-industriell klynge med deltagerbedrifter innen produksjon, 
teknologi, akademia, FoU og offentlig sektor. ProtoMore åpnet i 
2016 Norges første industrielle innovasjonsLAB, og har siden da 
hatt workshops med flere tusen deltagere. I podcasten diskuterer 
Silvija, Hilde og Finn hvordan digitalisering kan være med på å øke 
lønnsomheten for bedrifter. 

Om bedriften
NCE iKuben er en tverr-industriell klynge med deltagerbedrifter 
innen produksjon, teknologi, akademia, FoU og offentlig sektor. 
iKuben er et nasjonalt kompetansesenter for innovasjon og 
omstilling, med administrasjon i Molde. Klyngen har særlig fokus 
på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller. ProtoMore 
åpnet i 2016 Norges første industrielle innovasjonsLAB, og har 
siden da hatt workshops med flere tusen deltagere. Hit kommer 
både nytt og etablert næringsliv. Små, mellomstore og store 
bedrifter samt offentlig sektor bruker ProtoMore-metoden i sine 
innovasjonsprosesser.

Refleksjon
På hvilken måte mener du vi kan bygge en kultur som fremmer 
innovasjon, samarbeid og deling, og hvordan kan man digitalisere 
på en måte som skaper økt lønnsomhet?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Hilde Aspås & Finn 

Amundsen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CLUSTER

Innspilt: MOLDE

Vert:  Silvija Seres
Du vil LØRNE om: 

• Endring og innovasjon 
• Teknologi og verdihøsting 
• NCE iKuben Prosjektet 
• ProtoMore 
• InnovasjonsLAB og Startup

Anbefalt lesing: 

• https://protomore.no/
 

LØRNSOC med Hilde Aspås & Finn Amundsen, ProtoMore og iKuben 

LØRNSOC
HILDE ASPÅS & FINN 
AMUNDSEN
CEO
PROTOMORE OG IKUBEN

PODKAST #175 OMSTILLING OG INNOVASJON I PRAKSIS. HILDE ASPÅS & FINN AMUNDSEN, PROTOMORE OG IKUBEN

Podkast  #0175
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LØRNSOC med Hilde Aspås & Finn Amundsen, ProtoMore og iKuben

 Det ligger store 
muligheter i å arbeide 
sammen på tvers av 
bransjer og fag for å 

utvikle nye ting.
- Hilde Aspås & Finn 

Amundsen



Intervju
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Hvem er dere, og hvordan ble dere 
interessert i teknologi?  
Hilde: Jeg er biolog som 
har arbeidet både innen 
naturforvaltning og privat 
virksomhet. Har gjennom jobben 
som klyngeleder sett hvor store 
muligheter det ligger i å arbeide 
sammen på tvers av bransjer og fag 
for å utvikle nye ting.  
Finn: Jeg har bakgrunn fra større 
internasjonale farmasøytiske 
selskap. Arbeidet mye med 
gründere og SMB bedrifter. 
Faglig bakgrunn fra IT og økonomi. 
Har sett hvor stor betydning det 
har å få bedrifter og bedriftsledere 
til å bli utfordret i eget tankesett - 
vise globale trender, og få de til å 
utforske muligheter i egen bedrift.  

Hva gjør dere på jobben?  
Vår oppgave er å skape 
møteplasser, utvikle verktøy, 
gjennomføre prosjekter og bygge 
kultur som fremmer innovasjon, 
samarbeid og deling på tvers av 
virksomhetene. Vi vet at de som 
skal lykkes i morgen må ha vilje til 
endring og transformasjon i dag.  

Hva er de viktigste konseptene 
i digitalisering, bærekraft og 
forretningsmodeller?  
Kompetanseheving, forskning, 
utvikling, innovasjon, ledelse og 
strategi, teknologi og verdihøstning. 

Hvorfor er det spennende?  
Klimaendringer gjør at vi må 
tenke helt nytt på måten vi driver 
business på. Her er Teknologi og 
bærekraft  drivere i å skape nye 
forretningsmodeller. 

Hva synes dere er de mest 
interessante kontroverser?  
Fokuset på teknologi er så stort 
at man glemmer behovet for å 
omstille menneskene. Man må ikke 
glemme å jobbe med endringsvilje 
og evne hos de enkelte 
medarbeiderne. Hvordan dekke 
kundebehovet bedre slik at kunden 
opplever større verdi og er villig 
til å betale mer for tjenesten eller 
produktet.  Bærekraft er ikke bare 
et premiss, men en mulig-gjører 
for å utvikle nye produkter og 
forretningsmodeller. Bedriftene 
må kunne benytte teknologi og 
foretingsmodeller til, ikke bare å 
redusere klima-avtrykket, men 
helst gi positivt bidrag - tenk 
sirkulære verdikjeder. 

Hvordan pleier dere å forklare 
digitalisering, bærekraft og 
forretningsmodeller? 
Digitalisering er hvordan vi 
anvender ny teknologi til å 
skape nye produkter, tjenester 
og forretningsmodeller. 
Bærekraft definerer vi som 
den triple bunnlinjen med 
økonomisk, miljømessig og sosial 
bærekraft. Forretningsmodeller 
beskrives som hvordan vi 
produserer, distribuerer  og fanger 
verdi. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?   
Norge har mange små og 
mellomstore bedrifter. Små 
bedrifter har større muligheter for 
å omstille seg raskt. Får norske 
bedrifter tilført riktig kompetanse 

vil de ha mulighet for å utnytte de 
endringer som skje raskere enn 
land med flest store bedrifter. 

Et favoritt fremtidssitat?  
Knowledge is having the right 
answer, intelligence is asking the 
right question.

Viktigste poeng om digitalisering, 
bærekraft og forretningsmodeller 
fra vår samtale? 
Rask omstilling er helt nødvendig, 
for bedriftene, for arbeidstagerne, 
for norsk velferd og for kloden. 

LØRNSOC med Hilde Aspås & Finn Amundsen, ProtoMore og iKuben

Podkast  #0175
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Hva er forskjellen på å samarbeide med 
små bedrifter- og gründerbedrifter vs 
store selskaper og konsern?
a) Det er mer tidkrevende å jobbe med
små bedrifter forhold til større konsern
som har større innvirkningskraft
b) Det er en mer tidkrevende prosess
på grunn av at større konserner er mer
synlig, men når man når gjennombruddet
har man kortere beslutningsvei i små
bedrifter som resulterer til raskere
realisering av tjenesten
c) Prosessen går raskere og man er mer
synlig

Prosessen går raskere og man er mer 
synlig

Bransjeklynger er sammensatt av 
bedrifter innenfor samme bransje, mens 
tverrfaglig klynge består av bedrifter på 
tvers av bransjer

Å skape samarbeid mellom og i 
bransjer som igjen styrker næringslivets 
konkurransekraft

Hva er forskjellen på en bransjeklynge og 
en tverrfaglig sammensatt klynge?
a) Bransjeklynger er sammensatt av
bedrifter innenfor samme bransje, mens
tverrfaglig klynge består av bedrifter på
tvers av bransjer
b) Det er ingen forskjell. Det er også
tverrfaglig å samarbeide innad i lik
bransje
c) Forskjellen er at bransjeklynger
representerer eksisterende bedrifter i
næringslivet, mens tverrfaglige klynger
representerer ulike fag innen akademia

Hvorfor ønsker man å oppnå med 
klynger?
a) Å samle kunnskap på ett sted i
stedefor spredt. Dermed har man mer
oversikt over utviklingen i næringslivet
b) Å skape samarbeid mellom og i
bransjer som igjen styrker næringslivets
konkurransekraft
c) I klynger forhindrer man at flere
bedrifter samarbeider på tvers av fagfelt

LØRNSOC med Hilde Aspås & Finn Amundsen, ProtoMore og iKuben

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

LØRNSOC
HILDE ASPÅS & FINN 
AMUNDSEN
CEO
PROTOMORE OG IKUBEN

Podkast  #0175
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Tema Perspektiv

Behovsdrevet velferd
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder av ALV 
Møre og Romsdal, Cecilie Campbell, om behovsdrevet innovasjon 
og velferdsteknologi. ALV-Møre og Romsdal er en læringsarena 
for velferdsteknologi, driftet gjennom et partnerskap mellom 
NTNU i Ålesund og 19 kommuner. I podcasten forteller Cecilie 
om hvordan velferdsteknologi kan gi en ny hverdag til mennesker 
med utviklingshemming. Silvija og Cecilie diskuterer også hva 
det kan skyldes at etikken har fått en renessanse etter at 
velferdsteknologi kom på banen.

Om bedriften
ALV-Møre og Romsdal er en læringsarena for velferdsteknologi, 
driftet gjennom et partnerskap mellom NTNU i Ålesund og 19 
kommuner. ALV-Møre og Romsdal jobber for å bygge og dele 
kunnskap om velferdsteknologi gjennom samarbeid mellom det 
offentlige, akademia, bruker-organisasjoner, privat næringsliv og 
andre samfunnsaktører.

Refleksjon
Velferdsteknologi gir en ny og bedre hverdag for personer med 
funksjonsnedsettelser, men hvilke etiske dilemmaer dukker opp 
når man skal ta i bruk slik teknologi?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Cecilie Campbell 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: MOLDE

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• LV 
• Velferdsteknologi 
• Etikk

Anbefalt lesing: 

• https://www.alv-moreogromsdal.no/
 

LØRNSOC med Cecilie Campbell, ALV (arena for læring om velferdsteknologi) 

LØRNSOC
CECILIE CAMPBELL
LEDER
ALV (ARENA FOR LÆRING 
OM VELFERDSTEKNOLOGI)

PODKAST #176 BEHOVSDREVET VELFERD. CECILIE CAMPBELL, ALV (ARENA FOR LÆRING OM VELFERDSTEKNOLOGI)

Podkast  #0176
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LØRNSOC med Cecilie Campbell, ALV (arena for læring om velferdsteknologi)

 Velferdsteknologi 
skal benyttes der det kan 

føre til at mennesker 
opplever økt grad av 

trygghet, frihet og 
mestring, og den skal 

føles minst mulig 
inngripende. AI, robotics, 

videokommunikasjon, 
VR, digitale tilsyn og 

spillteknologi i læring, 
smarthusprosjekt og 

radarteknologi er alle 
eksempler på teknologier 
som både kan brukes og 

blir brukt i våre prosjekter.
- Cecilie Campbell
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Hvem er du og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Jeg er i utgangspunktet sosionom, 
men har etter dette tatt ledelse, 
prosjektledelse, tjenestedesign 
og innovasjonskultur, bærekraft 
og nye forretningsmodeller. Jeg 
får spenning av å utfordre det 
etablerte og å se ting på nye måter. 
Det er mulig å finne løsninger som 
er bedre enn de eksisterende. 
Velferdsteknologi var helt spot on 
til den drivkraften. Jeg ble fasinert 
av mulighetene i teknologien 
ovenfor brukerenes og pasientenes 
behov.

Hva gjør dere på jobben? 
Vi jobber med 
velferdsteknologiprosjekter, 
utviklings-forskningsprosjekter. 
I tillegg er en stor del av jobben 
informasjon, mobilisering og 
undervisning.

Hvorfor er dette viktig?  
Velferdsteknologi skal benyttes 
der det kan føre til at mennesker 
opplever økt grad av trygghet, 
frihet og mestring. Og minst 
mulig inngripende. Samfunnet 
må gjenspeiles i måten vi gir 
velferdstjenester på. Vi har ikke 

lov å stoppe opp, vi er på jakt etter 
best mulig kvalitet i tiden vi lever 
i. Dette må også da bli tatt på alvor 
også i utdanningene.

Hva er de mest interessante 
kontroversene? 
Når etikk blir dratt frem i 
forbindelse med teknologi. 
Etikken har fått en renessans etter 
velferdsteknologi kom 
på banen.  AI, robotics, 
videokommunikasjon, VR, digitale 
tilsyn, spillteknologi og psykologi 
inn i læring, smarthusprosjekt og 
radarteknologi.  ALV er oppgaven 
å legge utfordringene og behovet 
på bordet. Jeg liker godt den 
behovsnære tilnærmingen. Det 
ligger mye gull i menneskers 
innsikt av egen situasjon. Det er 
ikke teknologien alene som gjør 
velferdsteknologi interessant, det 
er tilnærmingen til behov og da er 
velferdsteknologi et middel for å nå 
et mål.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Innovasjon  i store organisasjoner 
kan kjennetegnes som å «Danse 
mellom en tilstand på kanten av 
kaos, og en tilstand på kanten av 
stabilitet».     

LØRNSOC med Cecilie Campbell, ALV (arena for læring om velferdsteknologi)

Podkast  #0176
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Hva er velferdsteknologi?
a) All teknologi som NAV tar i bruk i
Norge, blir automatisk klassifisert som
velferdsteknologi
b) All teknologi som brukes i
velferdstjenestene på en måte som
gir trygghet, frihet og mestring, blir
klassifisert som velferdsteknologi
c) Velferdsteknologi er når teknologien
gis ut gratis

All teknologi som brukes i 
velferdstjenestene på en måte som 
gir trygghet, frihet og mestring, blir 
klassifisert som velferdsteknologi

De jobbene vi skaper og ikke de vi 
beskytter

Brukeren av fremtidens velferdsløsninger 
er den enkelte som må få være med å 
definere

Hvilke jobber kommer vi til å ha i 
fremtiden?
a) Yrker basert på håndtering av
teknologiske verktøy
b) De jobbene vi skaper og ikke de vi
beskytter
c) Vi trenger flere helsearbeidere

Hvilket ledd menes å være en viktig 
bidragsyter i å definere hva de såkalte 
varme hendene er?
a) Brukeren av fremtidens
velferdsløsninger er den enkelte som må
få være med å definere
b) Etiske og filosofiske fagutdannede må
mer inn i helsevesenet for å drøfte etiske
prinsipper for å skape et mest mulig
humant grensesnitt mellom pasienter av
teknologiske løsninger
c) Demokratiet. Vi må selv stemme
oss i retning av mer etisk pleie i
helseomsorgen

LØRNSOC med Cecilie Campbell, ALV (arena for læring om velferd-
steknologi)

Scann og besøk bedriften
https://www.alv-moreogromsdal.no/

LØRNSOC
CECILIE CAMPBELL
LEDER
ALV (ARENA FOR 
LÆRING OM 
VELFERDSTEKNOLOGI)

Podkast  #0176
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Tema Perspektiv

Industriell bruk av AR
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med innovasjonsleder 
i SHM Solutions, Arild Hoksnes. SHM solutions tilby dekkutstyr 
og maritime totalløsninger tilpasser røft miljø. Arild er spesielt 
opptatt av hvordan selskap kan bruke AR i daglige industrielle 
operasjoner. Aril forklarer i episoden hva AR er i tillegg til hvilke 
anvendelsesområder og løsninger som finnes i AR.

Om bedriften
SHM Solutions er en allsidig og tverrfaglig teknologibedrift 
med bred erfaring innen maritim industri, havbruks- og 
sjømatsektoren. SHM Solutions leverer dekkutstyr og maritime 
totalløsninger tilpasset et røft og ramsalt miljø. Løsningene er 
optimalisert, skreddersydd og funksjonelle – med enkel montering 
og integrering.

Refleksjon
Det er stort fokus i samfunnet på å gjøre Norge enda mer 
digitalisert, spesielt blant unge. På hvilken måter kan vi få større 
aldersmangfold inn i digitale bedrifter og utdanning, og hvorfor er 
dette viktig?

Tema:  VRAR 

Gjest:    Arild Hoksnes 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: MOLDE

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Hva er industriell AR 
• Mulighetene ved AR 
• Innovasjon og tverrfaglighet

Anbefalt lesing: 

• Daqri.com
 

VRAR med Arild Hoksnes, SHM Solutions 

VRAR
ARILD HOKSNES
INNOVASJONSLEDER
SHM SOLUTIONS

PODKAST #177 INDUSTRIELL BRUK AV AR. ARILD HOKSNES, SHM SOLUTIONS

Podkast  #0177
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VRAR med Arild Hoksnes, SHM Solutions

 AR kan redusere 
store kostnader når 

bedriftene trenger service 
eller hjelp med utstyret 

de har montert. Det 
reduserer både nedetid 

for prosjektet, kostnader 
knyttet til å få en person 
til å komme og reparere, 
og ikke minst sparer det 
miljøet for CO2-utslipp.

- Arild Hoksnes
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Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Vi finner anvendelsesområder og 
løsninger for industriell AR i det vi 
kan kalle tradisjonelle industrier. 
For vår del er det akvakultur eller 
maritimt.

Hva fokuserer du på innen AR? 
Brukernytte for AR i daglige 
industrielle operasjoner. I hovedsak 
akvakultur, men også generiske 
anvendelser. Vi utvikler en 
publiseringsløsning for AR-innhold 
mot AR-briller, og jobber da tett 
med det amerikanske selskapet 
Daqri.

Hvorfor er det spennende? 
Jeg er ikke så veldig interessert 
i tradisjonell industri som 
skipsbygging og mekanikk, men 
jeg er en mediemann med et 
tverrfaglig syn på at teknologi og 
menneske må samspille for bedre 
arbeidsoperasjoner.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Jeg synes det mest krevende 
er forretningsmodellene. De 
må skapes på nytt og nærmest 
individualiseres, og krever mye 

samarbeid. I industrier der man 
ikke er vant til dette er det 
krevende.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Kunnskapen om å bevege oss fra 
papir og skjerm i en 2D-verden til 
en 3D-verden.

Et favoritt AR-sitat? 
Problemet er ikke hva vi vet, heller 
ikke hva vi ikke vet. Problemet er 
hva vi ikke vet at vi ikke vet. 

VRAR med Arild Hoksnes, SHM Solutions

Podkast  #0177
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Hvorfor ble digitale løsninger viktig for 
havbruksnæringen?
a) Effektivisering
b) Serviceflåtene måtte oppgraderes
c) Påbud, lover og forskrifter ble satt ned
for å bedre sikkerheten

Påbud, lover og forskrifter ble satt ned 
for å bedre sikkerheten

Redusere økonomiske belastninger Den økonomiske belastningen 
fiskerinæringen har med å sende folk 
for å drive service, koster nedetid 
for prosjektet og mye reisetid pga 
vår langstrakte kyst. AR muliggjør 
fjernstyring på helt nye måter og kan i de 
fleste tilfeller fjerne behoved for fysisk 
tilstedeværelse under servicearbeid

Hva er en av hovedårsakene som gjør at 
AR og VR er ønsket i havbruksnæringen?
a) Redusere økonomiske belastninger
b) Redusere matsvinn i
oppdrettsnæringen
c) Statlig påbud

Hva er en stor ROI med å implementere 
AR for fiskerinæringen?
a) Den økonomiske belastningen
fiskerinæringen har med å sende folk
for å drive service, koster nedetid
for prosjektet og mye reisetid pga
vår langstrakte kyst. AR muliggjør
fjernstyring på helt nye måter og kan i de
fleste tilfeller fjerne behoved for fysisk
tilstedeværelse under servicearbeid
b) Det er ingen økonomiske ROI ved
implementering av AR i fiskerinæringen,
men vi ser store fordeler i byggebransjen
c) Den desidert største ROI ved
implementeringen av AR i fiskerinæringen 
er forenklingen av opplæring for 
de ansatte. Man kan gå igjennom 
sikkerhetsprosedyrer og nye systemer 
mer realistisk og med flere ansatte om 
gangen

VRAR med Arild Hoksnes, SHM Solutions

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

VRAR
ARILD HOKSNES
INNOVASJONSLEDER
SHM SOLUTIONS

Podkast  #0177
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Tema Perspektiv

Kommunenes muligheter
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Personal- og 
organisasjonssjef i Molde Kommune, Mette Jane Holand, om 
offentlighetens rolle som en entusiastisk innovatør, versus som 
en overforsiktig kontrollør. Mette Jane forteller om sine erfaringer 
som Personal- og organisasjonssjef, og gir oss større innsikt i 
hva som kreves for at innbyggerne i en kommune skal få de gode 
tjenestene de har krav på. Silvija og Mette Jane diskuterer også 
hvordan organisasjoner best kan inspireres til endringsvillighet. 

Om bedriften
Molde er en kommune i Romsdal i Møre og Romsdal. Dagens 
kommune ble etablert 1. januar 2020 ved sammenslåing 
av Nesset, Midsund og Molde. Kommunen grenser i vest 
til Aukra, i sørvest til Ålesund, i nord mot Hustadvika og 
i øst mot Gjemnes, Tingvoll og Sunndal og i sør 
til Vestnes og Rauma og til Lesja i Innlandet. Byen Molde er 
sentrum i kommunen. Kommunen hører inn under Molde 
lensmannsdistrikt i Nordmøre og Romsdal politidistrikt, Romsdal 
domssogn og Frostating lagdømme. Molde dekket tidligere de 
to prestegjeldene Molde og Bolsøy i Molde domprosti.

Refleksjon
Mette ønsker at kommunene inviteres inn i markedet. Hva kan 
private aktører lære av det offentlige med tanke på hvordan man 
går fram for å gjøre innovative ideer om til virkelighet?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Mette Jane Holand 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: MOLDE

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Hva en endringsguide er 
• Hvordan skape gode tjenester
• Innovasjon og ledelse

Anbefalt lesing: 

• LØRN.TECH for flotte faglige innspill 
som kan dekke våre behov og som 
vi må vurdere innen; LawTech, 
FinTech, EnergyTech, BioTech, Droner, 
Gamification, IoT og Big Data  
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LØRNSOC med Mette Jane Holand, Molde Kommune

 Vi må levere 
tjenester på nye måter i 
tiden som kommer for å 
håndtere demografiske 
utfordringer, trangere 
økonomiske rammer 
og miljøutfordringer. 

Tidsriktige tjenester ut 
ifra brukers behov der 

man utnytter muligheter 
som distanseundervisning, 

satelittlegevakt, drone 
for brann og redning, 

dette gir gode tjenester i 
kommunen.

- Mette Jane Holand
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Hvem er du?  
Jeg er Mette Jane Holand, 
personal- og organisasjonssjef 
i Molde kommune. Jeg bestiller 
digitale tjenester til interkommunal 
IKT-avdeling. Jeg er også 
Styremedlem i NCE iKuben.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Innbyggere i kommune skal ha 
gode og tidsriktige tjenester – vi 
må undersøke om de får det.  Vi 
bidrar til samfunnsutvikling og 
bærekraftsatsing.  Vi skal være 
en “åpen” kommune gjennom 
samarbeid for utvikling.

Hva fokuserer du på innen VR? 
Matematikkundervisning.  Ønsker 
om testing innen: spes.
ped, helserelaterte tiltak 
innenfor eksempel psykisk 
helsehjelp, demens, opplæring 
innen flyktningtjenesten og HMS. 
Det er viktig for oss å koble oss 
på de kompetansemiljøene som 
arbeider seriøst med dette.

Hvorfor er det spennende?  
Det trigger og engasjerer elver som 
fører til bedre resultat. Lærere har 
mer i verktøykassa for å tilpasse 

undervisning. Innbyggerene og 
brukerene har kommet lenger 
enn kommunen i digitaliseringen, 
så vi må ha raskere omstilling. Vi 
etablere nå tverrfaglig tenketank 
for unge med tema digitalisering, 
miljø og omstilling.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
Det magiske som skjer når 
ledere og medarbeidere trer inn 
i utfordringer vs skylder på noe 
utenfor eget handlingsrom. Og 
når man arbeider tverrfaglig vs å 
arbeide med de som er mest lik seg 
selv. Magi oppstår også når ansatte 
og brukere får følelsen: «aha – går 
dette an å løse det på den måten» .

Dine egne prosjekter siste året?  
Implementere 
innovasjonsstrategien i hele 
organisasjonen.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Ledelse som legger til rette 
for utvikling og håndtering 
av endringer, og deltakelse i 
kunnskapsklynger for å trene 
på samskaping.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?  
Vi har tillit til nasjonale 
myndigheter som vil regulere de 
muligheter vi klarer å skape. Etikk 
og juss vil bli ivaretatt. I Norge 
klarer vi å se tverrfaglig og 360 
grader. Det legges til rette for 
konkurransekraftig næringsutvikling 
som vi er helt avhengig av.

En favoritt VR sitat? 
Fra en av våre elever: "Før så vi på 
NRK Super at noen skoler lot elever 
få prøve spennende ting – nå er vi 
blitt en slik skole".

Viktigste poeng fra vår samtale?  
Ledelse og klyngedeltagelse

LØRNSOC med Mette Jane Holand, Molde Kommune
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Hva gjør en endringsguide?
a) En endringsguide tilrettelegger for å
prøve nye ting
b) En endringsguide legger opp
individualiserte kurs til de ansatte så de
kan oppdatere kompetansen sin
c) En endringsguide jobber for å øke
innovasjons staben i ulike selskaper

En endringsguide tilrettelegger for å 
prøve nye ting

For å gi innbyggere i en kommune gode 
tjenester som de trenger, må vi slutte å 
tro, vi må spørre dem

VR

Hvordan mener Mette vi må jobbe for å gi 
innbyggere i en kommune gode tjenester 
som de trenger?
a) Det må allokeres mer midler for
å kunne modernisere systemene i
kommunene
b) For å gi innbyggere i en kommune
gode tjenester som de trenger, må vi
slutte å tro, vi må spørre dem
c) For å gi innbyggere i en kommune
gode tjenester som de trenger, må
kommunene bli flinkere til å dele hva
som fungerer i sin kommune så vi kan
lære av hverandre

Marit nevner et prosjekt i Molde, hvor de 
har implementert et nytt digitalt verktøy 
inn i matematikk undervisningen på en 
skole. Hvilken teknologi har de innført?
a) AI
b) 3D-printing
c) VR

LØRNSOC med Mette Jane Holand, Molde Kommune

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

LØRNSOC
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Tema Perspektiv

Propellteknologi
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Group CEO i 
Brunvoll, Odd Tore Finnøy, om bærekraft og propell-systemer for 
framdrift, posisjonering og manøvrering av avanserte skip. På den 
årlige industrikonferansen i Oslo i 2017 ble Brunvoll tildelt prisen 
"Norges smarteste industriselskap". Odd Tore gir innsikt i hvordan 
man navigerer for å bli best i verden på propell-systemer, og 
forteller om hvorfor det er så vanskelig å lage gode propeller. 

Om bedriften
Brunvoll sitt forretningskonsept er å designe, produsere og 
markedsføre komplette systemer for fremdrift, posisjonering og 
manøvrering av avanserte fartøyer. Brunvoll er en kilde-leverandør, 
og tar med dette det fulle ansvaret for hele fremdrifts-, 
posisjonerings- og manøvrerings-systemet. Selskapet tilbyr 
full-integrerte løsninger komplett med drivmotorer, girkasser, 
propeller, hydrauliske kraft-aggregater, kontroll-, alarm- og 
overvåkingssystem. Hvert system kan optimaliseres for å dekke 
behovene til det enkelte fartøy og drift.

Refleksjon
Brunvoll holder produksjonen sin internt, men holder seg 
fortsatt konkurransedyktig i markedet opp mot billigere 
produksjonsaktører med liknende produkt. Samtidig må andre 
aktører out-source sin produksjon til utlandet for lavere 
produksjonskostnad for å overleve. Hvordan må Norge satse på 
mer «insourcing» for å ha et inntektsgivende næringsliv med 
produksjon og eksport? Eller anses ikke produksjon og eksport 
som en del av Norges fremtidsinntekt? Bør det ikke være det?

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Odd Tore Finnøy 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: MOLDE

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Propellteknologi 
• Digitalisering og bærekraft 
• Autonome skip

Anbefalt lesing: 

• Jeg tror politikerne har et betydelig 
større handlingsrom til å gjennomføre 
nødvendige endringer enn de tror.

 

OCEANTECH med Odd Tore Finnøy, Brunvoll 
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OCEANTECH med Odd Tore Finnøy, Brunvoll

 I det maritime grønne 
skiftet og autonome fartøy 

er vi i Norge verdensledende. 
Yara Birkeland blir 

omtalt som verdens første 
kommersielle prosjekt for 
autonomt fartøy. Etter en 
testperiode skal den helt 
autonomt kjøre inklusiv 

ubemannet lasting og lossing. 
Den er helelektrisk og vil ha 

nullutslipp og vil erstatte 
inntil 40.000 vogntog pr 
år. Brunvoll skal levere 
thrustere med dedikerte 

styringssystemer for framdrift 
og manøvrering av dette 

skipet.
- Odd Tore Finnøy
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i digitalisering og 
bærekraft?
Sivilingeniør, Group CEO i Brunvoll 
og styreleder for NCE iKuben, 
ProtoMore Kunnskapspark og Norsk 
Industri Maritim Bransjeforening. I 
alle disse rollene er digitalisering og 
bærekraft sentrale temaer.

Hva gjør dere på jobben?
Lager propellsystemer for framdrift, 
posisjonering og manøvrering av 
avanserte skip. Dyp verdikjede 
i Norge på tre fabrikker (Molde, 
Volda, Dalen i Telemark), sterke 
markedsposisjoner globalt med 
90 % eksport. Ble kåret til Norges 
Smarteste Industribedrift i 2017. Er 
en maritim utstyrsleverandør som 
er en aktiv aktør i det maritime 
grønne skiftet.

Hva er de viktigste konseptene i 
digitalisering og bærekraft?  
For oss har dette i mange år 
først handlet om digitalisering av 
primært vår egen verdikjede i form 
av automatisering og robotisering. 
Vi ser digitalisering og bærekraft 
som to faktorer i det samme 
paradigmeskiftet.

Hvorfor er det spennende?
Fordi det grønne maritime skiftet 
er en nødvendig og viktig faktor for 
å kunne redusere de totale globale 
utslippene og oppnå en bærekraftig 
verden.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Digitalisering i form av stegvis 
tilnærming til autonome skip 
vil sette nye og større krav  til 
cybersecurity, et annet aspekt er 
at enn så lenge vil det maritime 
grønne skiftet i stor grad basere 
seg på hybride løsninger der store 
batterier er en del av løsningen 
– og hvor disse med dagens 
teknologi er basert på litium og 
andre materialer som ikke har en 
bærekraftig verdikjede. Men det 
forventes at forskning skal lede 
til mer miljøvennlige løsninger 
for energilagring i løpet av de 
nærmeste årene.

Dine andre favoritteksempler 
på digitalisering og bærekraftc 
internasjonalt og nasjonalt?
I det maritime grønne skiftet og 
autonome fartøy er vi i Norge 
verdensledende: Yara Birkeland 
blir omtalt som verdens første 
kommersielle prosjekt for autonomt 
fartøy, og Havila sitt konsept for 

Kystruten skal sette ny standard for 
lave utslipp over lange strekninger 
som skal kunne gå med nullutslipp 
inn i fjorder i inntil 4 timers drift.

Hvordan pleier du å forklare 
digitalisering og bærekraft?
Internt i Brunvoll og i den 
maritime bransjen snakker vi om 
at digitalisering og bærekraft er to 
faktorer i det samme paradigme-
skiftet som det maritime grønne 
skiftet er et godt eksempel på.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Vi er teknologisk i tetsjiktet for det 
maritime grønne skiftet. Offentlig 
innkjøpsmakt er brukt for å sikre 
raskere omstilling.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Skal man få til de helt nødvendige 
endringer så handler det om 
folk, om å skape forståelse og 
forankring. Kort og godt; mennesket 
først, så teknologi! 

OCEANTECH med Odd Tore Finnøy, Brunvoll
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Hvorfor begynte man å bruke trøstere 
sidepropeller?
a) For å øke farten
b) For å kunne også bevege seg sidelengs
og dermed unngå hindringer mer
effektivt
c) For å kunne bevege seg sidelengs og
dermed kunne legge til kais mer presist.
Dette gjør at båten unngår skade når den
legges til kai og trenger derfor sjeldnere
vedlikehold

For å kunne også bevege seg sidelengs 
og dermed unngå hindringer mer 
effektivt

Det viktigste og vanskeligste er å lage 
noe som varer lenge og tåler mye. 
Propellene til Brunvoll varer lenge mye 
fordi de er bygd for tøft bruk og har et 
godt service apparat for å overleve

De største propellene er 8-9m i diameter 
på trøsterne og 5-6 m i diameter på 
fremdriftspropellene

Hva er det som er vanskelig med å lage 
gode propeller?
a) Det vanskelige med å lage gode
propeller er å klare å få de til å gå
raskt nok samtidig som de skal være
bærekraftige. Dette er blitt spesielt
vanskelig den siste tiden, da forbrukeren
er blitt mer bevist på bærekraft
b) Det vanskeligste med propeller er å få
gode systemer for trøstere/sidepropeller
c) Det viktigste og vanskeligste er å
lage noe som varer lenge og tåler mye.
Propellene til Brunvoll varer lenge mye
fordi de er bygd for tøft bruk og har et
godt serviceapparat for å overleve

Hvor store er propellene Brunvoll 
leverer?
a) De største propellene er 3m i diameter
på trøstene og 8-9 m i diameter på
fremdriftspropellene
b) De største propellene er 1m i diameter
på trøsterne og 4-5 m i diameter på
fremdriftspropellene
c) De største propellene er 8-9m
i diameter på trøsterne og 5-6 m i
diameter på fremdriftspropellene

OCEANTECH med Odd Tore Finnøy, Brunvoll

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

Sikkerhetsstyring
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Leder for 
informasjonssikkerhet i Tussa IKT, Vigleik Hustadnes, om hvorfor 
sikkerhetsstyring er moro og viktig. Tussa er et ledende energi- 
og kommunikasjonskonsern som leverer fornybar kraft gjennom 
vannkraftverk. Vigleik deler av sine erfaringer om hvordan Tussa 
har blitt Norges grønneste datasenter, og viser oss hvordan 
CyberSec kan være morsomt.

Om bedriften
Tussa er et ledende energi- og kommunikasjonskonsern med 
hovedkontor i Ørsta kommune på Sunnmøre. 200 medarbeidere 
jobber i konsernet innenfor kraftproduksjon, kraftomsetning, 
IKT og installasjon. I dag eier og driver Tussa 22 vannkraftverk 
og ett biobrenselanlegg. Tussa sine vannkraftverk har en samlet 
gjennomsnittlig produksjonskapasitet på om lag 700 GWh i året. 
Det er nok til å forsyne over 30 000 husstander med strøm i ett år. 
All kraft fra Tussa er fornybar.

Refleksjon
IKT-avdeling får ofte utelukkende ansvar for å gjøre bedriften 
sikker. Ett av de største hindrene i kampen om bedre cyber 
security er mangel på kunnskap innad i bedriftene. Hvordan 
skal ledere håndtere opplæring av viktigheten av cyber security 
hos sine ansatte fordelt på ulike ansvarsplan? Hvordan kan for 
eksempel den som står for renholdet bistå bedriften mot cyber 
angrep?

Tema:  CYBERSEC 

Gjest:    Vigleik Hustadnes 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: MOLDE

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Sikkerhetsledelse
• Informasjonssikkerhet 
• SO27001

Anbefalt lesing: 

• Filmen Searching
 

CYBERSEC med Vigleik Hustadnes, Tussa IKT 
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CYBERSEC med Vigleik Hustadnes, Tussa IKT

 En del ledere 
tror fremdeles at 
de kan outsource 

sikkerhetsansvaret og 
engasjere seg minst 

mulig selv. Det er feil og 
farlig.

- Vigleik Hustadnes
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Hvem er du, og hvordan 
ble du interessert i 
informasjonssikkerhet? 
Sunnmøring med familie, fotball 
og fjell som fritidsaktivitetar. Har 
jobba lenge med teknisk IT og 
kommunikasjon, og snart like lenge 
med informasjonssikkerheit.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Hjelper kundane å ta vare på 
informasjonsverdiane sine. Mykje 
av verdiane sikrar vi i Norges 
grønaste datasenter i Ørsta, men 
også for eksempel i Microsoft 
sine datasenter eller hos andre 
partnerar, og ute hos kundane. Vi 
er ein del av «skya». Og vi leverer 
internett og TV til privatkundar på 
Sunnmøre via fibernettet vårt.

Hva fokuserer du på innen 
informasjonssikkerhet? 
Hjelpe ledelsen å identifisere 
informasjon og IT-system som treng 
beskyttelse. Mange startar i feil 
ende, og implementerer tekniske 
tiltak meir eller mindre tilfeldig.

Hvorfor er det spennende? 
Fordi god styring av sikkerheit gir 
gevinst for heile bedrifta, på mange 
måtar og til slutt også økonomisk. 
Målet med sikkerheitsarbeid i ei 
bedrift er å hjelpe til med å nå 
forretningsmåla.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Ansvarsfordeling. Det kan være 
mellom ledelse og IT-avdeling, eller 
mellom kunde og IT-leverandør. 
Ein del leiarar trur framleis at dei 
kan outsource sikkerheitsansvaret 
og engasjere seg minst mulig sjølv. 
Det er feil og farlig.  Elles er det 
interessant at både tekniske tiltak 
og bygging av god sikkerheitskultur 
er kjempeviktig. Det betyr at 
vi treng både teknokratar og 
utadvendte selgartyper for å 
komme i mål.

Dine egne prosjekter siste året? 
No arbeider eg med å skru på 
styringssystemet i Tussa IKT for 
å etterleve standarden ISO27001, 
og bli sertifisert i 2019. Dessuten 
arbeider vi med å vidareutvikle 
samarbeidet med gode partnerar, 
mellom anna innanfor sikkerheit.

Dine andre favoritteksempler 
på informasjonssikkerhet 
internasjonalt og nasjonalt?
I år har mange fått tilsendt 
passordet sitt i ein epost som 
handla om porno og utpressing. 
Det var skremmande for mange, 
men gav mykje nyttig læring. Må 
nemne at informasjonssikkerheit er 
frykteleg viktig for dei som jobbar 
med Internet of Things. Dei kan 
starte med å google IoT Botnet.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Å gjere sikkerheitsarbeid 
engasjerande, målbart og nyttig, 
i motsetning til fokus på kjedelig 
«compliance» og dokumentasjon.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Personvernet har hatt bra fokus i 
Norge lenge. Bortsett frå det, har 
eg ikkje inntrykk av at Norge er 
spesielt langt framme på området.

Et favorittsitat?
Ingen slår Donald Trump når det 
gjeld artige sitat: We have to get 
very, very tough on cyber.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Sikkerheit skal vere moro, nyttig 
og lønsamt. Er det ikkje det, må du 
jobbe på ein annan måte.

CYBERSEC med Vigleik Hustadnes, Tussa IKT
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Hvordan har Tussa IKT blitt Norges 
grønneste datasenter?
a) De er blitt Norges grønneste
datasenter fordi de kun tilbyr tjenester til
bedrifter som jobber bærekraftig
b) De er Norges grønneste datasenter
fordi de bruker varmen fra data-
serverene til å varme bygget, de
jobber også for å kunne tilby varme til
nabobygget også
c) De er ikke Norges grønneste
datasenter

De er Norges grønneste datasenter fordi 
de bruker varmen fra data-serverene til å 
varme bygget, de jobber også for å kunne 
tilby varme til nabobygget også

Det er ledelsen som har ansvaret, de 
må vite hva som er kritiske prosesser 
og systemer, deretter må de gjøre risiko 
analyser og ta tiltakene som kommer 
frem etter analysen

Tilgjengelighet, konfidensialitet og 
integritet

Hvordan bør man driver med 
informasjonssikkerhet arbeid i bedrifter?
a) Det lønner seg å engasjere egne
sikkerhets-konsulenter da disse
spesialiserer seg innen feltet
b) Det er ledelsen som har ansvaret, de
må vite hva som er kritiske prosesser
og systemer, deretter må de gjøre risiko
analyser og ta tiltakene som kommer
frem etter analysen
c) Det må settes opp en egen
sikkerhetsavdeling som kontinuerlig
jobber med informasjonssikkerheten i
selskapet

Hva er de tre bærebjelkene for 
informasjonssikkerhet?
a) Tilgjengelighet, konfidensialitet og
integritet
b) Integritet, analyse og at informasjonen
er transparang
c) Integritet, troverdighet og
tilgjengelighet

CYBERSEC med Vigleik Hustadnes, Tussa IKT

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

Industri 4.0
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for prosjekt 
og prosjektering i Storvik AS, Amund Bjerkholt. Storvik er i dag et 
ledende mekanisk og teknologisk selskap som leverer flerfaglige 
løsninger, tjenester og prosjekter rettet mot internasjonal 
aluminiumsindustri. I episoden får du vite hvordan Norge ble 
verdensledende innen aluminium og hva en robotisert sveiselinje 
er.

Om bedriften
Storvik har vært et ledende mekanisk- og teknologiselskap siden 
1913. Storvik leverer flerfaglige løsninger, tjenester, og prosjekter 
rettet mot internasjonal aluminiumindustri, ferrosilisiumindustri, 
olje og gass, samt vannkraft. Storvik har 150 ansatte og 30 
ingeniører som jobber med å levere prosjekter til industri.

Refleksjon
Man snakker ofte om de store nye teknologiene som gjør verden 
mer effektiv, men ofte blir digitaliseringen av for eksempel 
timelister, dokumentasjon og avvik undervurdert, er dette like 
viktig? Hvorfor, hvorfor ikke?

Tema:  MATERIALS 

Gjest:    Amund Bjerkholt 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: MOLDE

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Industri 4.0 i en tradisjonell 
industribedrift 

• Aluminium
• IoT 
• Digitalisering 
• Sensorikk

Anbefalt lesing: 

• https://storvik.no/
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MATERIALS med Amund Bjerkholt, Storvik AS

 Et eksempel på et 
prosjekt vi har gjort, er 
en robotisert sveiselinje. 
Det vil si at all saging og 
sveising skjer uten bruk 
av mennesker. De store 

«gaflene» måtte tidligere 
bli fraktet, reparert 

og sendt tilbake — en 
kjempeprosess som tar 
både mye tid og penger. 
Nå er den digitalisert 
og kan fungere uten 

menneskelig innvirkning.
- Amund Bjerkholt
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i Industri 4.0?
Amund Bjerkholt. Leder for 1 av 
3 forretningsområder i Storvik 
og en del av ledergruppa. Det er 
mye seminar, foredrag, tilbud om 
kursing osv. innenfor IoT og Industri 
4.0.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Storvik har som motto å være 
«din forbedringspartner». 
Vi arbeider altså ikke bare 
med forbedringsprosjekter i 
eget verksted, men også ved 
å gjennomføre prosjekter 
for våre kunder. Storvik sitt 
største markedsområde er 
aluminiumsindustrien i Norge og 
i utland. Dette er en konservativ 
industri med lange tradisjoner. 
Alle våre kunder leter etter 
prosessforbedringer for å 
kunne automatisere og forenkle 
operasjoner, redusere manuelt 
arbeid og drive sikkert.

Hva fokuserer du på innen 
Industri 4.0?
Storvik og våre kunder har verksted 
og anlegg som ble bygget i en 
annen tid. Våre prosjekter handler 
derfor i stor grad og se på deler 
av et prosesstrinn og forbedre 
dette. Vi ser at pris på datalagring, 
sensorer og halvfabrikat på 
automatiserte løsninger går kraftig 
ned. Vi ønsker derfor å kombinere 
vår maskinforståelse med ny 
teknologi og kompetanse.

Hvorfor er det spennende?
Å arbeide med prosjekt og 
implementering av ny teknologi 
er alltid spennende. Her skjer 
utviklingen i et raskt tempo og man 
er derfor nødt til å samarbeide med 
andre i egen organisasjon, men 
også andre bedrifter.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Altså hva legger vi i industri 4.0, 
digitalisering og IoT. Dette kan det 
gå mye tid på, og man opplever at 
man kan snakke forbi hverandre, 
og eierskap til data og real-
time monitorering av vårt utstyr 
i kundens prosesslinje kan være 
utfordrende og noe som må drøftes 
fra prosjekt til prosjekt.

Dine egne prosjekter siste året?
Storvik har flere prosjekter 
pågående der vi arbeider med 
Industri 4.0/digitalisering.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Det finnes dessverre mange 
eksempler på selskaper som ikke 
har tatt i bruk ny teknologi og 
blir utkonkurrert av nye aktører. 
Storvik sin suksessoppskrift for 
framtiden vil være å opprettholde 
våre domenekompetanse 
innenfor metallindustrien, samtidig 
som vi evner å fornye produkter og 
tjenester slik at vi blir opplevd som 
relevante og konkurransedyktige.

Hva gjør vi unikt godt i Norge 
av dette?
Norge er et spennende land å 
prøve ut ny teknologi i med enkle 
støtteordninger som gir raske 
prosesser for innovasjon.

MATERIALS med Amund Bjerkholt, Storvik AS

Podkast  #0181



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

31

Hva er det sentrale prosjekter innenfor 
aluminiumsindustri?
a) Prosjekter innenfor aluminiumsindustri
innebærer helt konkrete forbedringer i
eksisterende linjer, gjennom utbytting av
eksisterende maskiner eller forbedringer
av eksisterende maskiner
b) Sentrale prosjekter her er smelting
av gammel aluminium og reforming av
materialene
c) Sentrale prosjekter innenfor
aluminiumsindustrien er rett og slett å
få flere bedrifter til å forstå fordelene av
å bruke mer aluminium fremfor andre
metaller, da dette er mer miljøvennlig

Prosjekter innenfor aluminiumsindustri 
innebærer helt konkrete forbedringer i 
eksisterende linjer, gjennom utbytting av 
eksisterende maskiner eller forbedringer 
av eksisterende maskiner

Norge har stor tilgang til billig og grønn 
kraft, vi har evne til modernisering, men 
kanskje viktigst en politisk vilje for å 
skape et marked i etterkrigstiden for å 
bygge infrastruktur

Tradisjonelt er et smelteverk 
arbeidsintensivt og de nye digitale 
verktøyene handler for smelteverkene 
om å gjøre jobben tryggere ved at man 
kan automatisere farlige operasjoner o.l

Hvorfor er Norge blitt så dyktige innen 
aluminium?
a) Norge har stor tilgang til billig og
grønn kraft, vi har evne til modernisering,
men kanskje viktigst en politisk vilje for
å skape et marked i etterkrigstiden for å
bygge infrastruktur
b) Norge utmerker seg ikke innen
aluminium, men ammoniakk
c) Norge var en av de første som koblet
aluminiumsindustri og IoT og har derfor
redusere behovet for vedlikehold. Dette
har gjort oss til en ledende nasjon innen
aluminiumsindustri

Hvorfor er IoT og AI viktige komponenter 
i et aluminiumsmelteverk?
a) Det gjør produksjonen av aluminium
raskere
b) Bruken av IoT spesielt gjør
produksjonen mer miljøvennlig
c) Tradisjonelt er et smelteverk
arbeidsintensivt og de nye digitale
verktøyene handler for smelteverkene
om å gjøre jobben tryggere ved at man
kan automatisere farlige operasjoner o.l

MATERIALS med Amund Bjerkholt, Storvik AS

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

Digital eksperimentering
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Group IT and 
Digitalisation Manager i Glamox, Nils Korperud. Glamox er en 
ledende leverandør av belysning. Nils har vært opptatt av endring 
og utvikling hele livet og tror på at det å gjøre nye ting er hva som 
driver oss framover. I episoden snakker Silvija og Nils om hvordan 
man må tørre å eksperimentere mer, og hvordan man må tørre å 
utforsker nye forretningsmuligheter.

Om bedriften
Glamox ble grunnlagt i 1947 og er i dag en ledende leverandør 
av belysning som tilbyr komplette løsninger for skoler, 
helseinstitusjoner, kommersielle og industrielle bygninger, 
detaljhandel, hotell- og restaurantvirksomhet.

Refleksjon
IOT, sensorikk og sensordata vil spille en stor rolle i framtidens 
byggebransje. Hvordan ser du for deg byggeprosessen vil utvikle 
seg de neste 10 årene?

Tema:  MAKERS 

Gjest:    Nils Korperud 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: MOLDE

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Digital transformasjon 
• Innovasjon 
• Eksperimentering

Anbefalt lesing: 

• Boken "The startup way" av Eric Ries 
• Artikkelelen "The five tradmarks of agile 

organizations"
• Strategyzer.com 
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MAKERS med Nils Korperud, Glamox

 Alle selskaper, 
uansett bransje, 

må anerkjenne at 
eksperimentering og 

beslutninger basert på 
fakta er en forutsetning 

for fremtidig suksess. 
Dette må innarbeides 

som en del av selskapets 
kultur, tankesett og adferd. 

Endringsdyktighet er i 
seg selv en avgjørende 
forretningsegenskap.

- Nils Korperud
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Hvordan ble du interessert i 
teknologi? 
Jeg ble for alvor interessert 
da jeg var ansvarlig for Digital 
Transformasjon i Storebrand sin 
konsernstrategiprosess i 2014. 
Det ble klart for meg hvordan nye 
former for organisering og utvikling 
er en forutsetning for fart og 
nyskapning og at ny teknologi først 
og fremst er muliggjørende.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Vi etablerer neste generasjon 
teknisk plattform for å skape 
kunde- og forretningsverdi.

Hva fokuserer dere på innen 
teknologi? 
Fokuserer på kundeverdi, 
korte iterasjoner og visuelle 
demonstrasjoner. Som leder 
fokuserer jeg på teamet, oppfordrer 
til eksperimentering og avkrever 
læring.

Hvorfor er det spennende? 
Endring og utvikling har engasjert 
meg i hele mitt yrkesliv. Jeg tror 
genuint på at det å gjøre nye ting 
eller ting på nye måter er det som 
driver oss fremover.

Noen av dine egne prosjekter siste 
året? 
Vi har implementert Office 365 uten 
ekstern hjelp - vi hadde ikke egen 
erfaring og kompetanse men hadde 
folk som var kapable til å vokse seg 
inn i oppgaven hvis de bare fikk 
tillit og tid til å prøve seg litt frem 
og korrigere kurs etter hvert som vi 
lærte.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Med stadig større og hyppigere 
markedsendringer blir kontinuerlig 
innovasjon en grunnleggende 
forutsetning for enhver 
organisasjon.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi har en flat lederstruktur 
og er vant med å gi mye eget 
ansvar til ansatte. I Norge har 
vi  gode forutsetninger for å  bli 
et foregangsland for fremtidens 
arbeidsform som vil skape 
konkurransefortrinn internasjonalt.

Et favorittsitat? 
Mark Zuckerberg: Try to build the 
best service over the long term 
by quikly releasing and learning 
from smaller iterations rather than 
trying to get everything right at 
once.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Alle selskaper, uansett bransje, må 
anerkjenne at eksperimentering og 
beslutninger basert på fakta er en 
forutsetning for fremtidig suksess. 
Dette må innarbeides som en del 
av selskapets kultur, tankesett 
og adferd. Endringsdyktighet 
er i seg selv en avgjørende 
forretningsegenskap.

MAKERS med Nils Korperud, Glamox
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Hvordan definerer Nils begrepet 
digitalisering?
a) Nils klassifiserer alle nye prosesser
som inkluderer nye digitale verktøy som
digitalisering
b) Han sier det handler om å gjøre
prosesser mer effektive, og effektivisere
det vi holder på med. Gjøre ting raskere.
Det er kjernen i det å digitalisere
c) Han sier det er for komplekst for å ha
en definisjon

Han sier det handler om å gjøre 
prosesser mer effektive, og effektivisere 
det vi holder på med. Gjøre ting raskere. 
Det er kjernen i det å digitalisere

Når vi går over til LED-belysning blir lyset 
digitalt, det blir kontrollerbart

Ja. Det brukes bla ved at man tar bort 
mange av fargene i lyset som skaper 
stress

Hva er den store fordelen med 
overgangen til til LED-belysning?
a) Når vi går over til LED-belysning blir
lyset digitalt, det blir kontrollerbart
b) Når vi har gått over til LED-belysning
kan vi oppnå mye sterkere lys
c) Hovedfordelen med å gå over til LED-
belysning, er at vi kan koble opp IoT
sensorer på lysene

Kan LED-belysning brukes i behandling 
mot alzheimer, bipolare lidelser og 
lignende?
a) nei, det er ingen påvist sammenheng
her
b) Ja. Det brukes bla ved at man tar bort
mange av fargene i lyset som skaper
stress
c) Det er en teori, men har ikke vært
forsket nok på enda

MAKERS med Nils Korperud, Glamox

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

Progressive Web Apps
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Erlend Wollan 
og Audun Oterhals Landsvik fra Axbit om Progressive Web Apps 
kombinert med Event Sourcing. Axbit er et programvareselskap 
med spesialisering på skreddersydde løsninger, og gjennom 
samtalen får vi lære om hva Progressive Web Apps er. I podcasten 
diskuterer også Silvija, Erlend og Audun hvordan Even Sourcing 
fungerer, og måten teknologien tillater en full sporbarhet i 
datagrunnlaget.

Om bedriften
Axbit AS ble etablert 1.mai 2012 og er et programvareselskap med 
spesialisering på skreddersydde løsninger. Selskapets mål er å 
være en samarbeidsparter i den digitale utviklingen, og ønsker 
hjelpe sine kunder med å effektivisere, automatisere, og å se nye 
muligheter ved hjelp av digitale verktøy. Noen av teknologiene 
Axbit benytter er: Moderne webapplikasjoner, Utvidet virkelighet 
(AR), Virtuell virkelighet (VR), Internet of Things (IoT), Dataanalyse 
og Maskinlæring.

Refleksjon
En forutsetning for fremtidens progressive web-applikasjoner 
i motsetning til vanlige webapplikasjoner er muligheten for å 
jobbe lokalt på tross av dekning i sanntid. Særskilt egner dette 
seg for offshore, og skaper en stor mulighet for å industrialisere 
den næringen også. Hvilke andre næringer bør benytte seg 
av progressive web-applikasjoner for å utnytte sitt potensial 
ytterligere?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Erlend W. & Audun Landsvik 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: MOLDE

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Progressive 
• Web Apps (PWA) 
• Event Sourcing Data

Anbefalt lesing: 

• Versioning in an Event Sourced System 
av Greg Young 

• Generel materiale fra Martin Fowler og 
Greg Young angående temaene: Event 
Sourcing, CQRS, Cap-Theorem, Domain-
Driven Design

 

ENERGYTECH med Erlend Wollan & Audun O. Landsvik, Axbit 
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ENERGYTECH med Erlend Wollan & Audun O. Landsvik, Axbit

 Bruk av Progressive 
Web Apps (PWA) og 
webteknologi gjør det 
også lettere å nå ut til 
flere enheter, samtidig 
som at vedlikehold av 

kodebase og driftsmiljø 
blir forenklet. PWA 

åpner opp for utvikling 
av kraftigere og mer 

funksjonelle webklienter. 
Event sourcing muliggjør 

full sporbarhet i 
datagrunnlaget.

- Erlend Wollan & Audun 
O. Landsvik
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Hvem er dere, og hvordan ble dere 
interessert i det dere holder på 
med? 
Ble interessert i PWA – Progressive 
Web Apps i den forbindelse å kunne 
bedre utnytte mobil og tablet-
plattformer, samtidig som man ville 
utnytte eksisterende kunnskap om 
webteknologi. Event Sourcing ble 
interessant for oss som en følge 
av et ønske om full sporbarhet i 
datagrunnlaget. Dette er særdeles 
gunstig for komplekse domener 
som olje, gass og energi.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Det viktigste vi gjør er å levere til 
fastsatt tid programvare som skal 
tilfredsstille kundens behov, samt 
de krav som stilles til kunden som 
sakkyndig virksomhet.

Hva fokuserer dere på? 
Offline-toleranse i 
webapplikasjoner med hensyn 
til offshore-industrien. Sømløs 
datasynkronisering mellom 
flerfoldige brukere.

Hvorfor er det spennende? 
Det er nulltoleranse for tap av data, 
samt at domenet er svært teknisk. 
Det er stort forbedringspotensiale i 
offshore-industrien for å 
modernisere de verktøy som i dag 
brukes til blant annet inspeksjon 
ved installasjoner. Bruk av PWA og 
webteknologi gjør det også lettere 
å nå ut til flere enheter, samtidig 
som at vedlikehold av kodebase 
og driftsmiljø blir forenklet. Siden 
det er webapplikasjoner oppleves 
det som en vanlig webside hvor det 
ikke er behov for installasjon. Det å 
ha full sporbarhet i datagrunnlaget 
tilbake i tid er et veldig kraftig 
verktøy som lar oss stille nye 
spørsmål i ettertid, samt at det 
lar oss enkelt utføre audit på 
systemet.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
PWA-standarden er relativt 
ung, og derfor kan den tidvis 
oppleves som et bevegelig mål. 
Ulike nettlesere har støttet PWA-
standarden i varierende grad. Det 
at Microsoft har besluttet å skifte 
nettlesermotor i Microsoft Edge 
til Chromium oppleves i så måte 
som en god nyhet.

Hva tror dere er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Datasikkerhet, og en generell 
bevisstgjøring av temaet.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Norge har veldig høy standard 
med tanke på krav til HMS og 
arbeidsprosesser på offshore-
installasjoner, og industrien er 
generelt sett blitt mer åpen for å ta 
i bruk ny teknologi.

Et favorittsitat? 
Never trust a computer you can’t 
throw out a window.

Viktigste poeng fra vår samtale?
PWA åpner opp for utvikling av 
kraftigere og mer funksjonelle 
webklienter. Event Sourcing 
muliggjør full sporbarhet i 
datagrunnlaget.

ENERGYTECH med Erlend Wollan & Audun O. Landsvik, Axbit
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Hva er en progressiv web-applikasjon?
a) Det er en ny type app som opererer
progressivt
b) Det er en app som benytter AI
teknologi
c) Det er webapplikasjoner eller
internettsider kan oppleves som apps,
eller som et ikon på en mobil. Og som
fungerer tilsvarende bra. Uten at du må
besøke app-store og laste ned appene.

Det er webapplikasjoner eller 
internettsider kan oppleves som apps, 
eller som et ikon på en mobil. Og som 
fungerer tilsvarende bra. Uten at du må 
besøke app-store og laste ned appene.

Du har den nye muligheten til å lagre 
data lokalt. På den måten kan du jobbe, 
lagre data og utføre inspeksjoner, mens 
du er offline

Event sourcing er et annet ord for 
progressive web-applikasjoner

Hva er en forutsetning for progressive 
web-applikasjoner i motsetning til 
vanlige webapplikasjoner?
a) Du har den nye muligheten til å lagre
data lokalt. På den måten kan du jobbe,
lagre data og utføre inspeksjoner, mens
du er offline
b) En forutsetning er at appen benytter
AI teknologi på en eller annen måte
c) En forutsetning for en progressive
web-applikasjoner er at den benytter
avanserte krypterings teknologi når
informasjonen lagres

Hva er Event Sourcing?
a) Event sourcing er et annet ord for
progressive web-applikasjoner
b) Event Sourcing er en database-
teknologi. Hvis sporbarhet i dataene er
viktige, så kan man løse problemet på en
elegant måte med Event Sourcing. Med
Event Sourcing kan du spole frem og
tilbake i tid
c) Event Sourcing er navnet på
teknologien Erlend og Audun jobber med
å utvikle. Produktet er satt til å lansere
tidlig i 2020

ENERGYTECH med Erlend Wollan & Audun O. Landsvik, Axbit

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

Digitalisering for en 
bedre verden
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med førsteamanuensis 
i informatikk ved Høgskolen i Molde, Bjørn Jæger, om digitalisering, 
verdiskapning og bærekraft. Bjørn forteller om hvordan han forsker 
på digitaliseringsarkitekturer som gjør Norsk industri i stand til 
å tilpasse seg digitaliseringen, og om den kommersielle verdien 
blockchain-teknologi har for næringslivet. Videre diskuterer han og 
Silvija samfunnsutfordringene uttrykt ved FN's 17 bærekraftsmål, 
og hvordan digitalisering av data i prosesser gir et enormt 
potensial for verdiskapning og innovasjoner som vil hjelpe oss med 
å nå disse målene.

Om bedriften
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) 
ble etablert som høgskole i 1. august 1994 og godkjent som 
vitenskapelig høgskole i logistikk 1. januar 2010. Høgskolen i Molde 
var den første norske utdanningsinstitusjonen i Second Life, den 
virtuelle campusen heter Kamimo og er en plattform for e-læring. 
Våren 2020 har 1600?unge valgt studier ved Høgskolen i Molde 
som sitt foretrukne studievalg. Det er en oppgang i antall søkere 
som fortsetter for femte året på rad, og økningen er på 20%, 
som er det dobbelte av landsgjennomsnittet. Særlig attraktivt er 
Høgskolen i Moldes nettbaserte årsstudie i IT, noe som bringer 
studiet helt på topp på listen over populære studier.?

Refleksjon
Parallelt med den digitale revolusjonen, gjennomgår også 
menneskeheten en konstant evolusjon. Er vi i ferd med å glemme 
at et menneske kan dirigere trafikken, dersom trafikklyset skulle 
kollapse?

Tema:  BIGDATA 

Gjest:    Bjørn Jæger 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: MOLDE

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Digitalisering 
• Data I
• nformasjonskompetanse

Anbefalt lesing: 

• Alt som Global Standard 1 (GS1) gir ut om 
digitalisering 

• Supply Chain Shaman blogg av Lora 
Cecere
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BIGDATA med Bjørn Jæger, Høgskolen i Molde

 Verdiskapningen 
foregår i et gigantisk nettverk 

av private og offentlige 
aktører hvor det i økende 

grad er relasjonene mellom 
aktører som er motoren. Og 
drivstoffet kan sies å være 

deling av data. Digitalisering 
av data i prosesser gir 
et enormt potensial 
for verdiskapning og 

innovasjoner som utvilsomt 
vil bidra til å løse de store 

samfunnsutfordringene 
typisk uttrykt ved FN’s 17 

bærekraftsmål.
- Bjørn Jæger
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Bjørn Jæger, 58 år, halvt nord-
lending og halvt sunnmøring. 
Ble interessert i digitalisering i 
militæret da jeg leste Playboy.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? I prioritert rekkefølge: 
undervise, forske, og formidle 
om logistikkfaget og relaterte 
fagområder som digitalisering.

Hvorfor er det spennende? 
Ingen bedrifter lever i isolasjon 
lenger. Faktisk kjøper de fleste 
bedrifter inn det aller meste av 
det de trenger. Spesialiseringen 
har nådd langt, en bedrift legger 
bare til litt på akkurat det de er 
spesialister i. I EU utgjør f.eks. 
innkjøp 74% av omsetningen 
til produksjonsbedrifter i snitt. 
Offentlig sektor følger «new public 
management» prinsippet hvor 
innkjøp av tjenester er sentralt. 
Så verdiskapningen foregår i 
et gigantisk nettverk av private 
og offentlige aktører hvor det i 
økende grad er relasjonene mellom 
aktører som er motoren. Og drivs-
toffet kan sies å være deling 
av data. Digitalisering av data i 

prosesser gir et enormt potensial 
for verdiskapning og innovasjoner 
som utvilsomt vil bidra til å løse 
de STORE samfunnsutfordringene 
typisk uttrykt ved FN’s 17 
bærekraftsmål.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Informasjonsparadokset: Informa-
sjonen for bedre ytelse finnes, 
teknologier for å dele informasjon 
finnes, likevel er det svært lite 
informasjon bedrifter deler. De som 
tar kostnadene med å legge til rette 
for digitalisering, er ikke de som 
tjener på det. Derfor går det tregt. 
Data og informasjon er bedriftenes 
«gull», men hvordan tjene penger 
på informasjon? Hvordan selge 
informasjon, uten at den blir 
kopiert og misbrukt?

Dine egne prosjekter siste året? 
Manufacturing Networks: 
Forskningsprosjekt for å utvikle 
digitaliseringsarkitekturer som 
gjør Norsk industri i stand til å 
tilpasse seg digitaliseringen. Teste 
om blokkjeder kan brukes til å 
betalt for informasjon samtidig som 
imma  terielle rettigheter ivaretas. 
Arkitektur: Fra «alt inn» til «alt ut» 
for deling av digitale data. Data 
oppstår et sted. Der data oppstår 

bør de gjøres tilgjengelige i digital 
form.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Kunnskap er jo makt, men bare 
dersom du vet hvordan du skal 
bruke den, så generelt er det viktig 
med informasjonskompetanse, 
i kombinasjon med ferdighets-
kompetanse. For digitalisering er 
grunnleggende programmering, 
statistikk og formelle språk svært 
nyttig.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Skandinavisk tradisjon for deling er 
bra. Det innbefatter også deling av 
informasjon.

Et favoritt sitat? 
We belive in rough rough consensus 
and running code.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Bruk digitalisering og fantasien 
for å forbedre verden. 
La FN’s bærekraftsmål styre 
strategiske mål. Det gir god 
langsiktig inntjening og det er 
bærekraftig.

BIGDATA med Bjørn Jæger, Høgskolen i Molde
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Hvordan forbedret Big Data 
kjernefysikken?
a) Gjennom å muliggjøre rask matrise-
manipulasjon av store mengder data
gjennom riktig maskinspråk, for fysiske
analyser i nåtid
b) Big Data gav store mengder data-
informasjon, som kunne manipulere
selektiv informasjon raskt
c) Big Data gav store mengder
datainformasjon som kunne manipulerer
selektiv informasjon raskt

Gjennom å muliggjøre rask matrise-
manipulasjon av store mengder data 
gjennom riktig maskinspråk, for fysiske 
analyser i nåtid

Ekkoet. Gjennom eksperimenter på 
datamaskiner i USA observerte B. Jæger 
at bokstavene han tastet ble hengende 
etter når han tastet raskt

Automatisere kontroll og organisering av 
flytende prosesser i et nettverk

Hvilken stor fascinasjon nevner Bjørn 
Jæger, fra tiden da interessen hans for 
informatikk meldte seg?
a) At Google kom på markedet med
Google Translate. Han jobbet i USA og
trengte et oversettingsverktøy for å
analysere rapporter om Big Data
b) E-mail. Han ble overrasket over hvor
tregt det gikk å sende en mail til en venn
i USA som mottok mailen 3,5 minutt
etter at den var sendt fra Norge
c) Ekkoet. Gjennom eksperimenter på
datamaskiner i USA observerte B. Jæger
at bokstavene han tastet ble hengende
etter når han tastet raskt

Hva menes med digitalisering av 
logistikk?
a) Nye strukturer for lagerdrift, som
driftes på automatiserte, digitale
løsninger
b) Automatisere kontroll og organisering
av flytende prosesser i et nettverk
c) Effektivisere logistikk-driften,
gjennom IoT-løsninger som forenkler
kommunikasjon og oversikt.

BIGDATA med Bjørn Jæger, Høgskolen i Molde

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

AI for fiskehelse
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i CreateView, 
Liv-Hege Seglsten, om fiskehelse-sensorer for oppdrettsnæringen. 
CreateView mener at fiske-velferd, luse-kontroll og biomasse-
måling er viktige faktorer å ha kontroll på for lønnsom produksjon 
av sunn og bærekraftig fisk, og derfor utvikler selskapet teknologi 
for bærekraftig havbruk. I podcasten diskuterer Silvija og Liv-Hege 
hvorfor laksen vår er så stressa, og Liv-Hege forteller oss om 
hvorfor vi har større dødelighet blant fisk nå enn tidligere. 

Om bedriften
CreateView AS er et norsk selskap fra Molde startet i 2016. 
CreateView utvikler teknologi for bærekraftig havbruk, og mener 
at fiske-velferd, luse-kontroll og biomasse-måling er viktige 
forutsetninger for lønnsom produksjon av sunn og bærekraftig 
fisk. Selskapet jobber nå med å utvide systemet for å detektere 
flere av de operative morfologiske velferds-parameterene for 
fisk, og leverer teknologi til både til sjøbasert og landbaserte 
fiskeoppdrett. CreateView er støttet av Innovasjon Norge, og del av 
klyngen NCE iKuben.

Refleksjon
Burde vi investere i teknologi som holder laksen i sine 
naturskjønne omgivelser istedenfor å satse på landbasert 
fiskeoppdrett? Eller har laksens følelser noe å si for oss som kun 
ønsker å spise og eksportere den, og hvorfor skulle i så fall det 
følelsesperspektivet være noe å ta hensyn til? 

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Liv-Hege Seglsten 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: MOLDE

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Havteknologi 
• AI 
• Bærekraft
• Fiskehelse

Anbefalt lesing: 

• https://www.createview.no/
 

OCEANTECH med Liv-Hege Seglsten, Create View 
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 Vi har rekordhøy 
dødlighet i norske merder. 

Hvert eneste år dør 55 
millioner fiskeindivid. Så 
det å få inn teknologi som 

kan redusere dødlighet 
vil være avgjørende for at 

bransjen skal ha videre 
vekst.

- Liv-Hege Seglsten
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Hvem er dere, og hvordan ble dere 
interessert i teknologi?  
Hilde: Jeg er biolog som 
har arbeidet både innen 
naturforvaltning og privat 
virksomhet. Har gjennom jobben 
som klyngeleder sett hvor store 
muligheter det ligger i å arbeide 
sammen på tvers av bransjer og fag 
for å utvikle nye ting.  
Finn: Jeg har bakgrunn fra større 
internasjonale farmasøytiske 
selskap. Arbeidet mye med 
gründere og SMB bedrifter. 
Faglig bakgrunn fra IT og økonomi. 
Har sett hvor stor betydning det 
har å få bedrifter og bedriftsledere 
til å bli utfordret i eget tankesett - 
vise globale trender, og få de til å 
utforske muligheter i egen bedrift.  

Hva gjør dere på jobben?  
Vår oppgave er å skape 
møteplasser, utvikle verktøy, 
gjennomføre prosjekter og bygge 
kultur som fremmer innovasjon, 
samarbeid og deling på tvers av 
virksomhetene. Vi vet at de som 
skal lykkes i morgen må ha vilje til 
endring og transformasjon i dag.  

Hva er de viktigste konseptene 
i digitalisering, bærekraft og 
forretningsmodeller?  
Kompetanseheving, forskning, 
utvikling, innovasjon, ledelse og 
strategi, teknologi og verdihøstning. 

Hvorfor er det spennende?  
Klimaendringer gjør at vi må 
tenke helt nytt på måten vi driver 
business på. Her er Teknologi og 
bærekraft  drivere i å skape nye 
forretningsmodeller. 

Hva synes dere er de mest 
interessante kontroverser?  
Fokuset på teknologi er så stort 
at man glemmer behovet for å 
omstille menneskene. Man må ikke 
glemme å jobbe med endringsvilje 
og evne hos de enkelte 
medarbeiderne. Hvordan dekke 
kundebehovet bedre slik at kunden 
opplever større verdi og er villig 
til å betale mer for tjenesten eller 
produktet.  Bærekraft er ikke bare 
et premiss, men en mulig-gjører 
for å utvikle nye produkter og 
forretningsmodeller. Bedriftene 
må kunne benytte teknologi og 
foretingsmodeller til, ikke bare å 
redusere klima-avtrykket, men 
helst gi positivt bidrag - tenk 
sirkulære verdikjeder. 

Hvordan pleier dere å forklare 
digitalisering, bærekraft og 
forretningsmodeller? 
Digitalisering er hvordan vi 
anvender ny teknologi til å 
skape nye produkter, tjenester 
og forretningsmodeller. 
Bærekraft definerer vi som 
den triple bunnlinjen med 
økonomisk, miljømessig og sosial 
bærekraft. Forretningsmodeller 
beskrives som hvordan vi 
produserer, distribuerer  og fanger 
verdi. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?   
Norge har mange små og 
mellomstore bedrifter. Små 
bedrifter har større muligheter for 
å omstille seg raskt. Får norske 
bedrifter tilført riktig kompetanse 

vil de ha mulighet for å utnytte de 
endringer som skje raskere enn 
land med flest store bedrifter. 

Et favoritt fremtidssitat?  
Knowledge is having the right 
answer, intelligence is asking the 
right question.

Viktigste poeng om digitalisering, 
bærekraft og forretningsmodeller 
fra vår samtale? 
Rask omstilling er helt nødvendig, 
for bedriftene, for arbeidstagerne, 
for norsk velferd og for kloden. 

OCEANTECH med Liv-Hege Seglsten, Create View
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Hvordan gjøres fiskeoppsynet i dag?
a) Det gjøres via mange sensorer som er
plassert rundt i reservoarer
b) Det gjøres gjennom avansert AI
teknologi
c) Det gjøres manuelt

Det gjøres manuelt Fiskene opplever mye stress som følger 
av det manuelle fiskeoppsynet når det 
ses etter lus mm.

Lovverket krevet at oppdretter ved 
hjelp av et menneskelig øye skal gjøre 
fiskeoppsynet

Hva er en av de største årsakene til 
at det er så høy dødelighet i norsk 
fiskeoppdrett?
a) Fiskene opplever mye stress som
følger av det manuelle fiskeoppsynet
når det ses etter lus mm.b) Det er høy
dødelighet fordi vi enda ikke har klart
å lage pellets som gir nok næring til
fiskene som lever i mærene
c) Fordi fiskene ikke opplever nok stimuli

Hva sier lovverket i dag om hvordan vi 
skal gjøre fiskeoppsynet?
a) Lovverket krevet at oppdretter skal
gjøre fiskeoppsynet minst en gang i uken
b) Lovverket krevet at oppdretter ved
hjelp av et menneskelig øye skal gjøre
fiskeoppsynet
c) Lovverket har svært få regler når
det kommer til fiskeoppsynet, dette
er et problem da det resulterer i at
mange oppdrettere ikke gjør det som
er best for fisken som resulterer i høy
fiskedødelighet

OCEANTECH med Liv-Hege Seglsten, Create View

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

OCEANTECH
LIV-HEGE SEGLSTEN
CEO
CREATE VIEW

Podkast  #0185



48

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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Om bedriften
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Tema:  TEMA 

Gjest:    guest_name 

Språk:  languages

Perspektiv: perspectives
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Vert:  lorner
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Du vil LØRNE om: 

• learnings

Anbefalt lesing: 

• recommended_literature
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Podkast  #0episode_number
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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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