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Hver dag møter vi og snakker med folk som har en idé 
eller ønsker å diskutere en ny løsning med noen fra 
teamet vårt. Det kan være en løsning på et problem de 
opplever hver dag og som har motivert dem til å tenke 
nytt. Det kan være en utfordring de har jobbet med i 
mange år i arbeidslivet eller det kan være svar, løsninger 
eller produkter som har sitt utspring i vitenskapen og fra 
et forskningsmiljø. Vi er de heldige supporterne. Validé 
har fem ulike verktøy til å bidra i innovasjonsprosesser 
og selskapsutvikling.

Teknisk overføringskontor (TT0): Målet med Validé TTO 
er å kommersialisere nye innovasjoner og funn som 
kommer fra akademisk forskning (FoU). Inkubator: 
Hvert år inviterer vi rundt 50 selskaper til å inngå 
inkubatorkontrakt og bli en del av inkubatormil-
jøet vårt. Inkubasjon er en metode hvor lovende en-
treprenørideer og oppstartsselskaper knyttes til et 
etablert og strukturert miljø for bedre å kunne oppnå 
sitt potensiale. Akselerator: For å øke farten i oppstart- 
og gründermiljøet, og bidra til at flere lykkes i et tøft 
marked, har vi etablert akseleratoren ITSA. Investering 
tidlig fase: Hvert år investerer Validé i selskaper som 
er innovative og har vekstpotensial. Vi har totalt 200 
selskaper i vår portefølje (2018) og Validé AS har 
investert i 80 av disse selskapene (2018). Klynger: 
Vi søker alltid etter selskap som ønsker å innovere 
sammen med andre. Validé er vert for en klynge; 
helseklyngen, og vi er partner i fem andre. Helseklyngen 
Norwegian Smart Care Cluster huser 130 selskaper og 50 
kommuner..

Validé - våre         
suksesshistorier
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Tema Perspektiv

Å være i vater
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Zoaring, 
Marie Hatjoullis, om at vi må lytte, lære, bruke og utvikle. Zoaring 
er et kommunikasjonsbyrå som konsulterer sine kunder i å 
forenkle sine budskap. I podcasten diskuterer Silvija og Marie 
temaer som hvordan man kan jobbe med å utvikle kundene sine 
som leverandør, og hvordan perspektivet om bærekraft kan bakes 
inn i behovet for innovasjon.

Om bedriften
Zoaring AS er et selskap som ble startet i 2012 og som hjelper 
bedrifter med forenkling av informasjon og en bottom-up 
approach i kommunikasjonen. Zoaring sin kundekrets spenner fra 
landets aller største bedrifter og merkevarer, til gründerbedrifter 
og ideelle organisasjoner. Zoaring har til nå løst oppdrag for over 
350 store og små bedrifter over hele Norge.

Refleksjon
Hvordan kan bærekraftig handel og produksjon bli en prioritet i 
matbransjen nå når hjemlevering fra mat-aktører øker? Trekker 
logistikk og drift av hjemkjøring økologisk utvikling ned igjen?

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Marie Hatjoullis 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Bærekraft 
• Innovasjon 
• Logistikk 
• Endringsledelse

Anbefalt lesing: 

• Isabelle Ringnes sine podcaster!
 

LØRNBIZ med Marie Hatjoullis, Zoaring 

LØRNBIZ
MARIE HATJOULLIS
CEO
ZOARING

PODKAST #683 Å VÆRE I VATER. MARIE HATJOULLIS, ZOARING

Podkast  #0683
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LØRNBIZ med Marie Hatjoullis, Zoaring

 Screw it, lets do it. 
Bedre å ha prøvd enn å 

ikke ha gjort det.
- Marie Hatjoullis



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig?
Personlig: Blanding av introvert 
og ekstrovert. Liker balanse, og 
er opptatt av mat og gode råvarer. 
Faglig: liker å få ting gjort. Er 
uformell, men samtidig profesjonell 
og analytisk.

Hva gjør du på jobben?
Prøver å få med meg alt - detaljene 
for så å se det store bildet. Hvor er 
vi og hvor skal vi?

Hvordan kjører du innovasjon?
Innovasjon for meg er å følge med i 
tiden og tenkte fremover.

Hvorfor er det spennende?
What´s not to like? Utvikling er bra.

Hva synes du er de mest 
interessante nye dilemmaer?
I dagens situasjon er økonomi 
og helse er et stort dilemma; å 
redde arbeidsplasser og samtidig 
begrense smitte er nærmest 
umulig.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Har jobbet med å få i gang Bankers 
Pizza – en start på et nytt Dolly 
Dimple’s eventyr. I tillegg har 

jeg jobbet i Foodback AS, som 
leverer en tilbakemeldingsløsning 
til restauranter, kantiner, caféer, 
hotellfrokost osv.

Prosjekter som inspirerer deg mest, 
internasjonalt og nasjonalt?
Hurtigruten har vært inspirerende. 
De har vært innovative både med 
tanke på målene de har satt seg i 
«out exploring», men også å bygge 
om alle skip til batteri og gass.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Teknologi, kommunikasjon og sosial 
intelligens. Dette baner vei for 
digitalisering og omstilling.

Hva gjør vi unikt godt i Norge 
av dette?
Boost Ai og Unacast gjør mye 
spennende når det gjelder 
teknologi.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid19?
Vanskelig å velge. Jeg tror en ny 
normal vil oppstå. Jobbrelatert vil 
vi nok se nye forretningsmodeller, 
nye måter å lede på, samt se 
viktigheten av kommunikasjon 
og plattformene man bruker. 
Fleksibilitet og robusthet er blitt 
enda mer viktig.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det?
Tydelig og transparent. Har 
forventninger til meg selv og andre, 
og lytter mest mulig og forsøker å 
høre hva jeg kan gjøre for å få alle 
til å gjøre en best mulig jobb. Så 
langt har det fungert bra basert på 
tilbakemeldinger jeg har fått.

Noen viktige 
bærekraftperspektiver?
God helse, alternativ energi og 
gjenbruk av mat som er bærekraftig 
er viktig. Vi ser at COVID19 har ført 
til mindre reising, utslipp og kjøp av 
produkter.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Screw it, lets do it. Bedre å ha 
prøvd enn å ikke ha gjort det.

Kan du oppsummere vår samtale 
med 10 ord?
Lytt, lær, analyser, bruk og utvikle.

LØRNBIZ med Marie Hatjoullis, Zoaring

Podkast  #0683
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Marie forteller om en fase på fire steg 
for å få til endringer. Hva er disse 
fasene?
a) Observere, analysere og forstå
b) Høre om og se endringer, forstå,
akseptere og ta eierskap
c) Analysere, forstå, akseptere og
innovere

Høre om og se endringer, forstå, 
akseptere og ta eierskap

Samarbeid med kunder, se på trender 
innen teknologi og utvikling av software

De fjernet all plast fra skipet, og båtene 
bruker biogass og er batteridrevne

Hva var de viktigste arbeidsoppgavene til 
en forretningsutvikler under foodbank-
prosjektet?
a) Samarbeid med kunder, se på trender
innen teknologi og utvikling av software
b) Regnskap, oppfølging av medarbeider
og utvikling av software
c) Samarbeid med kunder, regnskap og
se på trender innen teknologi

Hvordan har Hurtigruten klart å tenke 
bærekraftig i innovasjon?
a) De fjernet all plast fra skipet, og
båtene går på hybrid
b) De har satt ned et eget team som
fokuserer på bærekraftig drift
c) De fjernet all plast fra skipet,
og båtene bruker biogass og er
batteridrevne

LØRNBIZ med Marie Hatjoullis, Zoaring

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

LØRNBIZ
MARIE HATJOULLIS
CEO
ZOARING

Podkast  #0683
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Tema Perspektiv

It takes two to tango
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med med-gründer 
i Tangofy, Ellen Gundersen Husebø, om hvordan de hjelper 
bedrifter å prioritere og ta beslutninger for fremtiden. Tangofy 
leverer en digital Business Innovation Platform og har som sitt 
oppdrag å samle den kollektive forretningserfaringen for å bygge 
sterkere selskaper.I podcasten diskuterer Ellen og Silvija hvordan 
gründerne i Tangofy har klart å digitalisere seg selv, og reflekterer 
rundt om det er mulig å forenkle hverdagsledelse og skape 
innovasjonskultur gjennom å anvende teknologi. 

Om bedriften
Tangofy ble etablert i 2016, og har kontorer i Sandnes i Norge og 
i Ho Chi Minh, Vietnam. Gründerne har en spennende 360 ??° 
profil med erfaring fra alle sider av bordet, både som leverandør, 
kunde og utførende rådgivere. Tangofy leverer en digital Business 
Innovation Platform og har som sitt oppdrag å samle den 
kollektive forretningserfaringen for å bygge sterkere selskaper. 
Tangofy sin plattform PULSE ønsker å hjelpe selskaper til en 
komplett arbeidsflyt, og tjenesten er 100% digital. Tangofy er 
samarbeider i dag med Microsoft og Play Design, og er støttet av 
Innovasjon og Norges Forskningsråd.

Refleksjon
Vi lever i en tid med evig tidspress, og jobber iherdig med å 
effektivisere oppgaver. Hvordan kan utvikling av software-tjenester 
bidra på effektiviserings-fronten? Hva blir viktig å tenke på for 
fremtidige utviklere?

Tema:  SOFTWARE 

Gjest:    Ellen Gundersen Husebø 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Innovasjon 
• Forenkling 
• Strategi 
• Forretningsmuligheter
• Utviklingsarbeid 

Anbefalt lesing: 

• McKinsey, utvalgte emner Lorange 
Network, Simon Sinek, Martin Armstrong 
for å nevne noen

 

SOFTWARE med Ellen Gundersen Husebø, Tangofy 

SOFTWARE
ELLEN GUNDERSEN 
HUSEBØ
MED-GRÜNDER
TANGOFY

PODKAST #687 IT TAKES TWO TO TANGO. ELLEN GUNDERSEN HUSEBØ, TANGOFY

Podkast  #0687
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SOFTWARE med Ellen Gundersen Husebø, Tangofy

 Vi erfarer at det er 
vanskelig får møtene til 
å endes og endene til å 

møtes.
- Ellen Gundersen Husebø
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Hvem er du, personlig og faglig? 
“Techmamma” til to og “Tech-
bestemor” til tre. Har masse energi 
og liker utfordringer. Har jobbet 
med innovasjon og digitalisering i 
mange tiår.

Hvordan beskriver du oppdraget til 
din organisasjon? 
Øke modenheten hos våre kunder 
rundt digitalisering og mulighetene 
dette gir. Løsning for en digital 
hverdagsledelse, hvor nøkkelord er 
forenkling og smart samhandling.

Hva motiverer deg mest ved dette 
oppdraget? 
Å kunne få gi tilbake og bistå våre 
kunder med å sette fart og få dem 
til å jobbe enda bedre sammen på 
en smartere og inkluderende måte.

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer? 
Modenhet rundt digitalisering, og 
helhetlig forståelse av hva dette 
er og hva som må til for å komme 
videre. Det henger igjen for mye arv 
som ikke fremmer innovasjon.

Dine 3 beste tips til andre som 
innoverer i samme sektor? 
- Inkludering: involver og inkluder 
de ansatte i forretningsutviklingen 
- Mangfold: sammen bygges 
katedralen - ikke «du» og «jeg», 
men «vi» 
- Begeistring: gi anerkjennelse, 
praktiser åpenhet og «walk the 
talk»

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Systemutvikling av Tangofy sine 
tjenester, marked og salg, samt 
prosjektleveranser for kunder.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Jeg tror kunnskapen vi alle erverver 
oss blir den verdifulle summen av 
virksomhetens kompetanse-kapital 
som gir en evne til å løse oppgaver 
og mestre komplekse utfordringer 
de står ovenfor, dersom en evner å 
tilrettelegge for dette.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Det er et kinesisk ordtak som 
er: "når forandringens vind 
blåser, bygger noen vindskjermer, 
mens andre bygger vindmøller". 
Vi i Norge evner å snu oss, 
både utdannelsesinstitusjoner, 
virksomheter og folket.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid? 
Mennesket, samhold og viktigheten 
av tilstedeværelse og nærhet. Vi har 
stoppet tiden og kanskje funnet litt 
tilbake til de verdier som faktisk 
betyr noe. I tillegg samler vi oss 
som nasjon og støtter opp under 
anbefalinger og oppfordringer fra 
sentrale organer.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det? 
Er opptatt av etterlevelse av verdier 
ikke bare på jobb, men også privat. 
I lederroller har jeg vært opptatt 
av deling av informasjon gjennom 
åpen kommunikasjon. Er opptatt av 
“å se” menneskene bak fasaden og 
å være en god rollemodell.

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver? 
I Tangofy er vi opptatt av bærekraft 
og vi vil jobbe for å understøtte 4 av 
de 17 bærekraftsmålene (3, 5, 9 og 
17).

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
“Life begins at the end of your 
comfort zone”.

SOFTWARE med Ellen Gundersen Husebø, Tangofy

Podkast  #0687
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Hva er bakgrunnen for navnet til 
Tangofy?
a) Inspirasjon fra danseformen og
ordtaket «It takes two to tango». Det
krever samarbeid, hvor den ene leder an,
og den andre følger etter, men at begge
ligger på et likt nivå
b) Inspirasjon fra danseformen Tango,
hvor samarbeidet med mellom de to
danserne baseres på koreografi og gitte
regler
c) Inspirasjon fra danseformen Tango og
ordtaket «It takes two to Tango», fordi
selskapet startet opp av to tidligere
tango-dansere

Inspirasjon fra danseformen og ordtaket 
«It takes two to tango». Det krever 
samarbeid, hvor den ene leder an, og 
den andre følger etter, men at begge 
ligger på et likt nivå

Produserer innoverende 
styringssystem som skal effektivisere 
beslutningsprosesser hos bedrifter

3 år

Hva gjør Tangofy?
a) Tilbyr innoverende rådgivning til
software utviklere
b) Produserer innoverende
styringssystem som skal effektivisere
beslutningsprosesser hos bedrifter
c) Produserer softwareprogram som gjør
at du kan danse i dansegrupper online.
Bevegelsene dine blir tatt opp, slik at
danselæreren din kan spole tilbake i
filmen for å gi deg korreksjoner om
forbedring

Hvor lang tid tok det for Tangofy å 
designe sin service basert på software 
som bygges selv?
a) 1,5 år
b) 2 år
c) 3 år

SOFTWARE med Ellen Gundersen Husebø, Tangofy

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

SOFTWARE
ELLEN GUNDERSEN 
HUSEBØ
MED-GRÜNDER
TANGOFY

Podkast  #0687
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Tema Perspektiv

Lær av andres feil
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Jorunn Hodne 
som er prosjektleder for Rogaland i miniatyr - en mulighet 
for å oppleve fjord og fjell, historier og attraksjoner fra 23 
rogalandskommuner på tre timer. Jorunn Hodne har utdanning 
i reklametegning og videojournalisme, men er også veldig glad i 
sang og musikk. Rogaland miniatyr startet med et dukkehus fra 
gjenbruk som var en kopi av Jorunn sitt eget hjem. Målet er nå å gi 
økt verdiskapning gjennom flere arbeidsplasser og grønn turisme.

Om bedriften
Rogaland i miniatyr er et kunnskap- og teknologi-basert 
opplevelsessenter der miniatyrmodeller fra hele Rogaland samles 
under ett tak. Her stilles det ut lokale attraksjoner, signalbygg, 
museer og naturperler. Modellene formidler også historier på en 
ny og interaktiv måte ved hjelp av teknologi og smartbrett.

Refleksjon
I kunst og kultur-verden er det kunsten som står i fokus, ikke 
kunden. Likevel må de være en balanse mellom kapitalisme og 
kreativitet. Hvordan mener du man bør man gå fram for å skape 
verdi for kunden, samtidig som man tør å bryte barrierer og tenke 
nytt?

Tema:  ARTTECH 

Gjest:    Jorunn Hodne 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Framtidsperspektiv 
• Motivasjon 
• Scale up 
• Disiplinert entreprenørskap

Anbefalt lesing: 

• Google, YouTube og tutorials
 

ARTTECH med Jorunn Hodne, Rogaland i Miniatyr 

ARTTECH
JORUNN HODNE
PROSJEKTLEDER
ROGALAND I MINIATYR

PODKAST #689 LÆR AV ANDRES FEIL. JORUNN HODNE, ROGALAND I MINIATYR

Podkast  #0689



13

Podkast  #0689

ARTTECH med Jorunn Hodne, Rogaland i Miniatyr

 Vis med handling, 
ikke med ord.

- Jorunn Hodne
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Potet, kan litt om alt, men kan ikke 
alt om noe. Liker å tilegne meg ny 
kunnskap, men nerder meg ikke til i 
dybden på et fag. Sosial og blir glad 
av å hjelpe folk. Ser løsninger, ikke 
problemer.

Hvordan beskriver du 
oppdraget til din organisasjon?   
Vil ta samfunnsoppdrags-ansvar. 
Bidra til at regionen samhandler 
på tvers av kommunegrenser, 
fagkunnskap og miljøer. Øke 
slagkraften til Rogaland. Knytte 
bånd og trekke lasset i lag.

Hva motiverer deg mest ved 
dette oppdraget?   
At jeg våkner opp med nye ideer 
hver dag, og gleder meg til å finne 
ut hvordan de skal løses rent 
praktisk.

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer?   
At like barn leker best, og at ulike 
faggrupper ikke snakker samme 
språk. Kapitalisktisk tankegang: alt 
for kunden. Kreativ tankegang: alt 
for kunsten.

Dine 3 beste tips til andre som 
innoverer i samme sektor?   
- Snakk med mest mulig 
mennesker, det skjer mye i møte 
med andre   
- Hold fokus og lag 
prioriteringslister  
- Vær en kameleon, ha respekt for 
andre

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?   
- Prototypeen; et 
samarbeidsprosjekt  
- ITSA Start  
- Studiereiser til NY, Mexico, 
Tyskland og Danmark

Hvem inspirerer deg, gjennom 
lignende prosjekter?   
Alle som har gjort gründerreiser er 
inspirerende å høre på. Alle har sine 
varianter av denne reisen.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Kunnskap innen teknologi, medisin, 
miljø og forskning.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?   
Vi ligger ganske godt an på alle 
disse feltene i forhold til de fleste 
andre land i verden.  
  

Viktigste nye perspektiver 
fra Covid? Hvor sårbar verden er, at 
alt kan faktisk skje.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det? Krevende, forventer 
at folk jobber hardt og leverer 
som avtalt. Det funker fordi at jeg 
bretter opp ermene og motiverer 
ved å jobbe side om side til 
produktet er levert.

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver? Alle liker å snakke 
om bærekrafts målene, men er vi 
flinke nok til å gjøre endringer i våre 
liv? Covid19 har tvunget oss til å 
ta et skritt tilbake, og kanskje kan 
dette ironisk nok hjelpe oss å nå en 
del av målene?

Et yndlingssitat eller livsmotto?   
Liker ikke sitater og motto. Vis med 
handling, ikke med ord. 

Kan du oppsummere vår samtale 
med 3 ord?   
Framtidsperspektiv, ståsted, 
motivasjon. 

ARTTECH med Jorunn Hodne, Rogaland i Miniatyr

Podkast  #0689
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Hvilket fylke har Jorunn laget i en 
miniatyrisk størrelse?
a) Innlandet
b) Sogn og Fjordane
c) Rogaland

Rogaland Fysiske miniatyrer, en VR-verden og 
eksempler på byutviklende teknologi

Bygge kunnskap og identitet hos barn og 
unge

Hva skal Rogaland miniatyrpark 
inneholde?
a) En VR-omvisning av byen gjennom
utstasjonerte VR-briller
b) Fysiske miniatyrer, en VR-verden og
eksempler på byutviklende teknologi
c) Fysiske miniatyrer og teknologi

Hva er kjerneoppdraget til Rogaland 
miniatyrpark?
a) Bygge kunnskap og identitet hos barn
og unge
b) Undervise barm i teknologisk
maskineri på micronivå
c) Spre en generell glede og latter som
en annen vanlig fornøyelsespark

ARTTECH med Jorunn Hodne, Rogaland i Miniatyr

Scann og besøk bedriften
https://valide.no/portfolio/rogaland-i-miniatyr

ARTTECH
JORUNN HODNE
PROSJEKTLEDER
ROGALAND I MINIATYR

Podkast  #0689
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Tema Perspektiv

Fra behandling til 
forebygging
Hvordan lager man strukturer som skalerer? Og når skal man 
si seg fornøyd med produktutvikling og sette fokuset mot 
kommersialisering? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija 
med daglig leder i Tidewave R&D, Bjørn Sebastian Lorentzen, om 
de mulighetene han ser for innovasjon i norsk helsesektor.

Om bedriften
I dag er Tidewave R & D et helseteknisk selskap som fokuserer på 
hjelpemidler for mennesker med bevegelseshemming.

Refleksjon
Hvilke muligheter for å realisere innovative verktøy som forbedrer 
helseomsorgen i norsk helsesektor? Hadde vi vært enda mer 
rustet dersom det ble arrangert pitcher oftere? Om så, hvem skal 
stå ansvarlig for gjennomføringen?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Bjørn Lorentzen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Gründerskap 
• Produktutvikling 
• Skalering

Anbefalt lesing: 

• A Very Short, Fairly Interesting and 
Reasonably Cheap Book About Studying

• Organizations kan anbefales.
 

HEALTHTECH med Bjørn Lorentzen, Tidewave R&D 

HEALTHTECH
BJØRN LORENTZEN
DAGLIG LEDER
TIDEWAVE R&D

PODKAST #690 FRA BEHANDLING TIL FOREBYGGING. BJØRN LORENTZEN, TIDEWAVE R&D

Podkast  #0690



17

Podkast  #0690

HEALTHTECH med Bjørn Lorentzen, Tidewave R&D

 Det kan ofte være 
vanskelig å tallfeste 

effekten av forebygging, og 
mye lettere å sammenligne 
kortsiktig behandling mot 
investeringskostnader her 

og nå
- Bjørn Lorentzen



Hvem er du, personlig og faglig?  
Aktiv 28-åring fra Stavanger. 
Avslappet, men jeg liker godt når 
det er mange baller i luften og 
motiveres av å nå målsetninger.   

Hvordan beskriver du oppdraget 
til din organisasjon? Vi skal fjerne 
liggesår og skape en bedre hverdag 
for sengeliggende pasienter og 
pårørende/helsepersonell. 

Hva motiverer deg mest ved dette 
oppdraget? Å kunne gjøre en 
forskjell hos personer som av flere 
årsaker har det vanskelig, og det 
å kunne skape noe sammen med 
andre.   

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer? 
Jeg vil trekke frem introduksjon av 
ny teknologi i helsesektoren. På en 
side ønsker en å gjøre mest mulig 
for å gjøre det lettere for personer 
som bruker teknologien. På en 
annen side kan en gjøre for mye, 
slik at en enten pasifiserer eller 
isolerer brukerne av teknologien. 
Utviklere har en ekstremt stor 
makt gjennom implementering av 
ny teknologi, og dermed et stort 
ansvar. 

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Å si seg fornøyd med 
produktutvikling og sette fokuset 
mot kommersialisering. Dette 
innebærer et skifte i måten 
en tenker og jobber på, og en 
stor overgang som inkluderer 
sertifisering av medisinsk utstyr, 
utvikle større partnerskap, sette 
opp produksjon og øke risikoen. 

Hvem inspirerer deg, gjennom 
lignende prosjekter? 
Jeg henter mye inspirasjon fra 
personer som jeg får mulighet til 
å jobbe tett sammen med, eller 
som bistår gjennom rådgivning 
eller bare uformelle samtaler. Det 
som inspirerer meg mest er andre 
selskaper eller personer som har 
tydelige verdier som en kan se har 
vært førende i en positiv utvikling.     

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Teknologiforståelse, og spesielt 
koding tror jeg det blir viktig at blir 
et mer allment felt. Samtidig er 
relasjonell kompetanse tidløst, og 
med stadig flere med spesialisert 
kompetanse tror jeg det vil kreves 
mer av dette for å få gode team. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Tillit og flatere organisasjoner som 
bidrar til trivsel, effektivitet og 
måloppnåelse. 

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det? 
Om det funker og hvorfor får andre 
svare på. Mitt fokus er på å legge til 
rette for eierskap. Tillit, trygghet og 
en felles retning er nøkkelordene 
som jeg tilstreber. 

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver? 
Bedre modeller for måling av 
effekt og lønnsomhet av tiltak 
innen helsesektoren. Dårlig for 
helsesektoren om kortsiktige 
budsjetter får styre for mye. Det 
kan ofte være vanskelig å tallfeste 
effekten av forebygging, og mye 
lettere å sammenligne kortsiktig 
behandling mot investerings-
kostnader her og nå. 
 

Intervju
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For å forhindre liggesår utvikler 
Tidewave R&D en madrass som 
forhindrer at trykket ikke er på ett sted 
for lenge. Hvor mange grader vendes de 
som ligger på madrassen?
a) Omtrent 20 grader
b) Omtrent 30 grader
c) Omtrent 40 grader

Omtrent 30 grader Institusjoner, sykehjem og 
hjemmeboende

Konsekvensene kan være store om noe 
ikke fungerer eller brukes feil

Madrassen utviklet av Tidewave R&D kan 
ifølge Bjørn Lorentzen fungere for mange 
og nå et bredt marked. Hva har vært 
aktørens fokusområder i salgsprosessen 
i oppstartsfasen?
a) Institusjoner, sykehjem og
hjemmeboende
b) Sykehus og institusjoner
c) Kun offentlige institusjoner og
botilbud for eldre

Hva kan være en av årsakene til at ny 
teknologi er mindre tilgjengelig i Norsk 
helsesektor?
a) Det er tidskrevende å implementere
ny teknologi
b) Nye løsninger er ofte for kostbare for
deler av helsevesenet
c) Konsekvensene kan være store om
noe ikke fungerer eller brukes feil

HEALTHTECH med Bjørn Lorentzen, Tidewave R&D

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

HEALTHTECH
BJØRN LORENTZEN
DAGLIG LEDER
TIDEWAVE R&D
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Tema Perspektiv

Gjenbruk innen masser
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og 
CEO av SafeRock, Espen Lea. Betong er verdens mest brukte 
byggemateriale, men sement-produksjonen er en klimaversting 
på grunn av store CO2-utslipp. SafeRock ønsker å endre betong-
historien, med en innovasjon i produksjonen av betong som kan 
redusere CO2-utslippene med ca. 70 prosent. Silvija og Espen 
diskuterer Norges unike fordel innen gruvearbeid, som gjør at 
vi kan konkurrere med store og sterke markeder som Brasil. De 
snakker også om statlig regulering, og om hvorvidt reguleringer 
hemmer innovasjon fremfor å fremme den.

Om bedriften
SafeRock AS ble etablert i 2019 og utvikler sement av geopolymer 
som reduserer CO2-utslipp fra sementproduksjon med 70%. 
Løsningen og forretningsutviklingen til Saferock AS bygger på en 
idé og patent som er utviklet av PhD-studier av Mahmoud Khalifeh 
og Helge Hodne, UiS. SafeRock har nå industripartnere på laget til 
å utvikle en brønn-sement som skal tette oljebrønner.

Refleksjon
Safe Rock lager en erstatning for den tradisjonelle sementen som 
minsker CO2-utslippene med 70-80 %. De bruker avgangsmasse 
fra gruveindustrien. Hvilken unik styrke i næringslivet har vi i 
Norge til å kunne slå gjennom med et slikt produkt? 

Tema:  BUILDTECH 

Gjest:    Espen Lea 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Sirkularitet 
• Materialer 
• Gruvearbeid 
• Innovasjon 
• Bærefraft

Anbefalt lesing: 

• Vaclav Smil
 

BUILDTECH med Espen Lea, SafeRock 

BUILDTECH
ESPEN LEA
GRÜNDER OG CEO
SAFEROCK
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BUILDTECH med Espen Lea, SafeRock

 Et er ingen grunn 
til at gjenbrukssand ikke 

skal fungere. Stein er stein 
og sand er sand så lenge 
kvaliteten er god, men I 

dag er alt for lite gjenbruk 
av slike masser.

- Espen Lea
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Solagutt og potet.

Hvordan beskriver du oppdraget til 
din organisasjon? 
Hjelpe samfunnet med å løse en 
stor utfordring – CO2 utslipp med 
sementproduksjon.

Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget? 
At vi faktisk kan utgjøre en forskjell.

Er det noen interessante 
dilemmaer? 
At teknologi kan løse 
klimautfordringen.

Dine 3 beste tips til andre 
lignende selskaper? 
Aldri gi opp, få profesjonell hjelp og 
jobb med investorer så tidlig som 
mulig.

Dine 3 viktigste prosjekter 
siste året? 
Stable på beina SafeRock.

Hvem inspirerer deg? 
Bill Gates.

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden? 
Respekt, empati, samarbeid og 
vitenskap.

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Vi liker å tro at vi er verdensmester 
i demokrati.

Viktigste nye perspektiver 
fra Covid? 
At vi må være bedre forberedt 
neste gang.

Dine beste ledelses-tips? 
Tillitt og frihet – fordi alternativet 
legger begrensninger på 
kreativiteten og skaperevnen.

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver? 
De er viktige, men mange bruker 
dem «overfladisk».

Ditt livsmotto? 
Kardemommeloven.

BUILDTECH med Espen Lea, SafeRock

Podkast  #0708
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Hva er problemet med tradisjonell 
sementproduksjon?
a) Kostnadene
b) Lite effektiv produksjon
c) Det høye utslippet av CO2

Det høye utslippet av CO2 Ikke vær opptatt av å eie alt selv, bygg 
heller opp egenkapital ved å gjøre 
samarbeid

Avgangsmasse fra gruveindustrien

Hva er Espen sitt tips til gründere?
a) Ikke vær opptatt av å eie alt selv,
bygg heller opp egenkapital ved å gjøre
samarbeid
b) Vær bemerksom ovenfor dine
svakheter og styrker, og spill på de begge
c) Å ha troen på idéen sin er mer
verdifullt enn selve idéen

Hva bruker Safe Rock i stedet for 
tradisjonell sement?
a) Mikrosement som kan legges som et
tynt lag på 1-3 mm
b) Miljøsement som er CE-merket
c) Avgangsmasse fra gruveindustrien

BUILDTECH med Espen Lea, SafeRock

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

BUILDTECH
ESPEN LEA
GRÜNDER OG CEO
SAFEROCK
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Tema Perspektiv

Alle må med på visjonen
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med founder og CEO 
av Shoreline, Ole-Erik Vestøl Endrerud, om hvordan de skaper en 
kultur hvor folk ønsker å bidra, definere produkter som endrer 
måten vi gjør ting på til det bedre på, og samtidig drive frem 
det grønne skiftet. Shoreline er med og muliggjør en ny æra 
med raskere, mer effektiv og mer lønnsom energi-distribusjon, 
og presset på å radikalt skalere opp bærekraftige løsninger på 
dette området er høyere enn noen gang. I podcasten diskuterer 
diskuterer Silvija og Ole-Erik livslang læring, og han forteller om 
hvordan han utvikler seg som leder og selger. Ole-Erik gir oss 
også innsikt i hvordan Shoreline jobber for å bli vindindustriens 
ekvivalent til selskapet Salesforce. 

Om bedriften
Shoreline er hjernebarnet til den norske ingeniøren Ole Erik 
Vestøl Endrerud, som utviklet ideen mens han gjennomførte 
sin doktorgrad ved UiS. Shoreline AS ble offisielt etablert i 2014, 
og innen 2017 var selskapet allerede godt på vei til å bli en 
industristandard. I løpet av få år er det sannsynlig at de fleste av 
bransjens ledende selskaper vil ha utvidet sin bruk av Shoreline, 
som en måte å gjøre betydelige besparelser på innen utvikling, 
drift og vedlikeholdskostnad. Shoreline er med og muliggjør 
en ny æra med raskere, mer effektiv og mer lønnsom energi-
distribusjon, og presset på å radikalt skalere opp bærekraftige 
løsninger på dette området er høyere enn noen gang.

Refleksjon
Ole-Erik sammenligner cybersikkerhet med atomkrigen på 
60-tallet. Det sies i podkasten at personvern er andre siden av 
medaljen når det kommer til personalisering. Hva mener du? Og 
hvordan kan man få til at medaljen har lik skinnende bakside som 
forsiden?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Ole Erik Vestøl Endrerud 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Viktigheten av en visjon 
• Vindindustri I Norge 
• Off-shore wind 
• ABC - Always be closing
• Kulturbygging 
• Salg

Anbefalt lesing: 

• Homo Sapiens
• The Grid. 
• Se: The Man in the High Castle, setter 

virkelig tingene i perspektiv med en "hva 
hvis" tilnærming.

 
ENERGYTECH med Ole Erik Vestøl Endrerud, Shoreline 
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ENDRERUD
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ENERGYTECH med Ole Erik Vestøl Endrerud, Shoreline

 Man skal alltid 
sørge for at visjonen er 

forstått, dette tror jeg er 
den eneste måten å få 

suksess på som et selskap
- Ole Erik Vestøl Endrerud
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Far til to - Eliah og Olivia på 2 og 
6 år, gift, bor i Sirdal (hyttegrenda 
til Stavanger), og er opptatt av 
samfunnsutvikling og teknologi. 
Teknolog til fingerspissene.

Hva er det viktigste oppdraget i 
din organisasjon, og hvorfor trigger 
dette deg? 
Skape en kultur hvor folk ønsker 
å bidra, samt definere produkter 
som endrer måten vi gjør ting på til 
det bedre og for å drive frem det 
grønne skiftet.

Hva bidrar du med på en unik måte, 
hva bør vi alle lære fra deg? 
Endringer kommer kun ved å ta 
ansvar for at endringene skjer, på 
godt og vondt.

Hva tror du er relevant kunnskap 
eller evner for fremtiden? 
Empati, koding og kommunikasjon.

Nevn 3 personer inspirerer deg, 
nasjonalt eller globalt? 
Barack Obama, Steve Jobs og Elon 
Musk.

Teknologi som styringsverktøy – 
effektivisering og nye tjenester? 
Teknologi burde bidra til at man kan 
løse mer komplekse oppgaver mer 
effektivt. Man får ikke mennesket 
ut av loopen i min mening.

Norges unike posisjon og 
muligheter – felleskap (åpenhet
 og tillit) eller fokus (på hva)? 
Vi må gå i front i omstillingen. 
Internmarkedet vårt er så 
lite at vi er sårbare for store 
markedsendringer globalt. Derfor 
må vi stå fremst på innovasjon og 
omstillingsevne - noe det finnes 
gode eksempler på.

De nye jobbene – alle skal med 
eller jakt på nye hoder? 
Alle skal med - det er grunnsteinen 
i samfunnet vårt, men individet må 
også tilpasse seg fremtiden.

Dine 3 viktigste prosjekter siste 
året? 
- Innføre agile arbeidsmetoder  
- Utvide til mobil  
- Vekstkapital

Dine 3 beste tips til lignende 
selskaper? 
- Fokus på bruker og kunde  
- Bruk all tid på brukeresearch i 
starten  
- Bygg et solid fundament

Hvordan går dere fra pilot til 
marked, fra startup til scaleup? 
- Ikke tenk POC, tenk full-scale salg  
- Bygg prosess, struktur og team 
for neste fase  
- Ivareta et stort investornettverk 
for videre vekst - always be raising

Hvordan riggere dere for fremtiden, 
fra kort til lang sikt? 
Sikker runway og kontroll på burn, 
fokusere på de riktie forbedringene 
(kvalitet forran kvantitet), samt 
tenke langsiktig på teknologier 
som kan automatisere og gjøre 
brukerene smartere.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19? 
Man vet aldri hvilke overraskelser 
man må være forberedt på.

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor? 
Absolutt, på mange måter - både 
non og for profitt.

Ditt livsmotto? 
ABC - Always be closing.

ENERGYTECH med Ole Erik Vestøl Endrerud, Shoreline
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Hvem bør ta ansvar for hva teknologien 
gjør med samfunnet vårt?
a) Politikerne
b) Brukerne
c) Teknologer

Teknologer Ta ansvaret i egne hender Fremtiden ligger i det menneskelige, ikke 
det teknologiske

Hva kan ta en startup videre til å bli en 
innovativ organsisasjon når det kommer 
til ansvar?
a) Ta ansvaret i egne hender
b) Ta det ansvaret du må ta, men la
mesteparten være på noen andre
c) Ingen ansvar, ingen tap av ansikt

Hvor ligger fremtiden i følge Ole-Erik?
a) Fremtiden ligger i det teknologiske,
ikke det menneskelige
b) Fremtiden ligger i det menneskelige,
ikke det teknologiske
c) Framtiden ligger i det å forstå
teknologien

ENERGYTECH med Ole Erik Vestøl Endrerud, Shoreline

Scann og besøk bedriften
https://www.shoreline.edu/

ENERGYTECH
OLE ERIK VESTØL 
ENDRERUD
FOUNDER OG CEO
SHORELINE

Podkast  #0718



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

28

Tema Perspektiv

Autonomi, strømnett og 
innsikt
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO og 
Co-founder i KVS Technologies, Cato Vevatne. KVS utvikler 
smarte droner som utfører autonome kraftledningsinspeksjoner 
og overvåkning av strømnett. I episoden forteller Cato hvordan 
det å strømlinjeforme dataene til kraftselskapene bidrar til at 
selskapene kan jobbe tryggere og mer bærekraftig.

Om bedriften
KVS Technologies utvikler AI-drevet programvare som 
gjør det mulig for smarte droner å utføre autonome 
kraftledningsinspeksjoner og overvåking av strømnett. Dette 
eliminerer behovet for tradisjonelle helikopterinspeksjoner, 
noe som gir økt sikkerhet og effektivitet for KVS sine kunders 
virksomhet. Dataene blir levert i sanntid på KVS sin skyplattform 
slik at kraftselskaper umiddelbart kan være sikret integriteten 
til deres infrastruktur, og svare raskere enn tidligere på kritiske 
problemer.

Refleksjon
KVS vil tenke bærekraftig og erstatter helikoptere med fossile 
brennstoffer og risiko for pilotene med autonome droner. Kundene 
er eid av staten og vil ikke betale for mye for en tjeneste og er 
kanskje ikke like opptatt av bærekraft. Hvordan kan man få kunder 
til å sette pris på bærekraftige tiltak?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Cato Vevatne 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: STAVANGER

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Programmering for effektivisering og 
økt sikkerhet 

• Automatisering i strømbransjen
• Prediktiv analyse gjennom data
• Teknologi for økt bærekraft 
• Skalere en tradisjonelt lite skalerbar 

næring 
• Tenke globalt og langsiktig

Anbefalt lesing: 

• Sapiens (Yuval Noah Harris) 
• Disciplined Entrepreneurship (Bill Aulet)
• Harvard Business Review 
• Silicon Valley (TV-show)
 ENERGYTECH med Cato Vevatne, KVS Technologies 

ENERGYTECH
CATO VEVATNE
CEO
KVS TECHNOLOGIES
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ENERGYTECH med Cato Vevatne, KVS Technologies

 Vi skal bidra 
samfunnsøkonomisk 

positivt med å få 
tradisjonell industri som 

kraftdistribusjon til å 
jobbe smartere, tryggere 
og grønnere. Dette gjør 
vi via autonome droner 
som kobles sømløst med 

en revolusjonerende 
webbasert 

analyseplattform
- Cato Vevatne
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Hvem er du, personlig og faglig? 
«Sterk rettferdighetssans, som 
Cato den yngre fra romertiden». 
Optimist, nysgjerrig, pragmatisk, 
selvmotivert, perfeksjonist, leken 
og kunnskapstørst.

Hvordan beskriver du oppdraget 
til din organisasjon? 
Vi skal bidra samfunnsøkonomisk 
positivt med å få tradisjonell 
industri som kraftdistribusjon 
til å jobbe smartere, tryggere 
og grønnere. Dette gjør vi via 
autonome droner som kobles 
sømløst med en revolusjonerende 
webbasert analyseplattform.

Hva motiverer deg mest ved dette 
oppdraget? 
Jeg forelsker meg i problemer, og 
det blir mer en livsstil for meg, 
ikke en jobb. Jeg streber etter å 
hver dag gjøre verden til en bedre 
plass enn det den var i går med et 
målrettet fokus.

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer? 
I komplisert produktutvikling: 
lage det inhouse VS kjøpe biter av 
andre/gå i partnerskap.

Dine 3 beste tips til andre som 
innoverer i samme sektor? 
1. Tenk globalt  
2. Samarbeid der du kan – 
konkurrer der du må  
3. Forelsk deg i problemet – ikke 
løsningen

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Jeg føler alt jeg gjør i løpet av et 
døgn er relevant.

Hvem inspirerer deg, gjennom 
lignende prosjekter? 
Jeg henter inspirasjon hos 
mennesker jeg møter hver dag, 
utover det: Warren Buffet, Steve 
Jobs og Simon Sinek.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Verdibasert ledelse og å utnytte 
stordata (herunder forstå, definere 
og standardisere).

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Lav terskel for samhandling på 
tvers av hierarkiet, høy faglig 
kompetanse på både hardware 
og software – dette bidrar til 
produktutvikling i verdensklasse. 
Høy jobbautonomi og den enkeltes 
evne og mandat til å tenke selv, til 
tross for hva sjefen mener.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid? 
Videomøter er veldig effektivt. I 
noen tilfeller bedre enn face 2 face. 
I andre sammenhenger mangler 
møteplasser. Jeg savner veldig å 
ta på mennesker (gi et klapp på 
skulderen eller en god klem) og se 
de dypt inn i øynene, smile og le.

Hvordan er du som leder, 
og hvorfor funker det? 
Langsiktig og konsekvent, 
lyttende og interessert, forventer 
selvtenking, komfortabel med 
usikkerhet og udefinerthet frem 
til det er fikset. Startupledelse er 
utfordrende, og jeg har utviklet en 
stor interesse for psykologi i tiden 
vi har gått fra 3 til over 20 ansatte.

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver? 
«Green is good». Inkludering og 
globalt felleskap.

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Evig eies kun et dårlig rykte.

Kan du oppsummere vår samtale 
med 3 ord? 
Tro, forstå, omsett.

ENERGYTECH med Cato Vevatne, KVS Technologies
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Hva står navnet KVS for?
a) Kendriya Vidyalaya Sangathan,
betegnelsen på eieren av firmaet som er
fra India
b) Kompetanse, Viten og Samarbeid
c) Det er forbokstavene til etternavnene
til medgründere og kollegaer

Det er forbokstavene til etternavnene til 
medgründere og kollegaer

Bruker autonome droner til å måle 
tilstand til strømnett

At alle ansatte må ha samme 
verdigrunnlag, man kan ikke bygge et 
selskap av fasade

Hva gjør KVS?
a) Bruker autonome droner til å
forebygge og håndtere flom og ras
b) Bruker autonome droner innen
landbruk til å gjødsle og så, samtidig
som dronene kan overvåke planters
helse
c) Bruker autonome droner til å måle
tilstand til strømnett

Hva er viktig når det kommer til 
ansettelser i en bedrift?
a) At alle ansatte må ha samme
verdigrunnlag, man kan ikke bygge et
selskap av fasade
b) At alle ansatte har respekt for
bedriftens verdigrunnlag
c) At alle ansatte setter seg inn i
bedriftens verdigrunnlag selv om de ikke
deler verdigrunnlaget personlig

ENERGYTECH med Cato Vevatne, KVS Technologies

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

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

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

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

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

Gründer 
Silvija Seres
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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 
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