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BigMed-prosjektet ved Oslo Universitetssykehus er et 
IT-prosjekt som baner vei for klinisk implementasjon av 
presisjonsmedisin i Norge.

Idéen bak presisjonsmedisin er å kunne bedre tilpasse 
diagnostikk og behandling til den enkelte pasient 
gjennom å analysere store datamengder fra mange 
pasienter.

I denne podcast serien belyser vi spørsmål som; 
Hvordan regner vi økonomisk på helse? Hva er pre-
sisjonsmedisin? Og når vi har en offentlig finansiert 
helsesektor, som tar en felles regning, blir det da en 
bedre eller dårligere helsetjeneste? Hvordan vet legene 
at de har kommet i mål når de skal kartlegge en sykdom 
gjennom DNA-sekvensering?

Dette er en bare en liten smakebit av emner som blir 
besvart. For prosjektleder for BigMed-prosjektet, Vibeke 
Binz Vallevik, er det viktig å utdype hvordan Bigmed 
jobber for klinisk implementering; med konkrete demoer 
og utvikling av løsninger som både synliggjør potensial 
og peker på nye måter å løse utfordringer på i norsk 
helsevesen.

Bigmed



Innholdsfortegnelse
Podkast #633 Personalisert kreftbehandling. 
Åslaug Helland, Oslo Universitetssykehus 4

Podkast #634 Vibeke Binz Valle: Presisjonsmedisin til pasientbehandlingen. 
Vibeke Binz Vallevik, Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus 8

Podkast #635 Genomikk og datadeling. 
Tony Håndstad, Oslo Universitetssykehus 12

Podkast #636 Kardiologi og teknologi. 
Pål Brekke, OUS Rikshospitalet 16

Podkast #642 Helsegevinster og ressursbruk. 
Eline Aas, Universitetet i Oslo 20

Podkast #652 Maskinlæring i medisinsk journaltekst. 
Fredrik Dahl, Akershus universitetssykehus 24

Podkast #653 IKT infrastruktur for datadrevet innovasjon. 
Alia Zaka, Oslo Universitetssykehus 28

Podkast #654 Nøkkelen til presisjonsmedisin. 
Eivind Hovig, Universitetet i Oslo 32

Podkast #655 Rettslige aspekter av persontilpasset medisin og life science. 
Anne Kjersti Befring, Universitet i Oslo 36

Podkast #684 Nødvendig IT infrastruktur for presisjonsmedisin i Norge. 
Gard Thomassen, USIT på Universitetet i Oslo 40



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

4

Tema Perspektiv

Personalisert 
kreftbehandling
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med overlege hos OUS 
(Oslo Universitetssykehus) og forskningsleder ved kreftklinikken, 
Åslaug Helland, om hvordan OUS sekvenserer og satser på 
utviklingen av nye og bedre metoder for mer nøyaktig diagnostikk, 
som vil muliggjøre person-tilpasset behandling. I podcasten får 
vi høre mer om hvordan vitenskapen møter teknologien i dag på 
dette området, og vi får innsikt i hva som faktisk foregår under en 
DNA-sekvensering. 

Om bedriften
Oslo universitetssykehus HF (OUS) er et norsk universitetssykehus 
og helseforetak som eies av staten ved Helse Sør-Øst. Det er det 
største sykehuset i Europa med 24 000 ansatte. Sykehuset er 
tilknyttet Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, som 
til dels er fysisk plassert på sykehuset. Oslo universitetssykehus 
ble dannet i 2009 gjennom fusjonen av Rikshospitalet, 
Ullevål universitetssykehus og Aker universitetssykehus. Oslo 
universitetssykehus omfatter pasientbehandling, forskning, 
utdanning av helsepersonell og pasient- og pårørende-opplæring. 
Universitetssykehuset står for nesten 60 % av all medisinsk 
forskning i Norge og er den største utdanningsinstitusjonen for 
helsepersonell i Norge.

Refleksjon
Målet er å lage persontilpasset behandling, samt kvitte oss med 
den behandlingen som ikke fungerer. På hvilken måte er det 
avgjørende at leger og helsepersonell samarbeider på tvers av 
ulike områder for at en slik medisinsk utvikling skal få fortgang, 
for hvordan kan sykepleieren som jobber i feltet bidra forskeren 
som utvikler på laben?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Åslaug Helland 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Kreftbehandling 
• Diagnostikk 
• Lungekreft 
• DNA-Sekvensering
• Alderdomsrelaterte sykdommer

Anbefalt lesing: 

• Nature publisering fra 2019 · Lorenzo's oil
 

HEALTHTECH med Åslaug Helland, Oslo Universitetssykehus 

HEALTHTECH
ÅSLAUG HELLAND
OVERLEGE OG 
FORSKNINGSLEDER
OSLO 
UNIVERSITETSSYKEHUS

PODKAST #633 PERSONALISERT KREFTBEHANDLING. ÅSLAUG HELLAND, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Podkast  #0633
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Podkast  #0633

HEALTHTECH med Åslaug Helland, Oslo Universitetssykehus

 Den dyreste 
behandlingen er den som 

ikke virker, - både for 
pasienter og for samfunnet

- Åslaug Helland



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon innen 
helse? 
Jeg er overlege og jobber med 
lungekreftpasienter. I tillegg har 
jeg alltid jobbet med forskning, og 
er nå konstituert forskningsleder 
i Kreftklinikken i OUS. Jeg ser at 
i det offentlige helsevesen har vi 
utfordringer og flaskehalser, og vi 
trenger innovasjon for å løse disse. 
Jeg er veldig for et godt offentlig 
helsevesen, der vi kan ha aktører 
som er spydspisser i sitt felt, og der 
dette kommer alle til gode.

Hva er hovedproblemet dere 
forsøker å løse på jobben din? 
Vi har heldigvis mange flere 
muligheter i dag enn tidligere. 
Innen lungekreft har vi vært med på 
en utvikling der det tidligere var lite 
å gjøre, eller lite å tilby. Det var om 
å gjøre å oppdage kreften så sent 
som mulig fordi vi kunne ikke gjøre 
noe. Nå har vi mange muligheter, 
men de koster penger, - både til 
utredning og til behandling. Både 
innen diagnostikk, medikamentell 
kreftbehandling, strålebehandling 
og oppfølging etter kreft.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi, hva er ditt hovedprosjekt 
nå? Diagnostikk er kjernen til å 
kunne persontilpasset behandling. 
Da må vi kunne sekvensere og være 
med på utvikling av gode metoder 
for nøyaktig diagnostikk.

Hvorfor er det spennende? 
Dette vil kunne hjelpe mange 
pasienter med mange sykdommer. 
I tillegg ser vi at en videre utvikling 
av feltet er på vei, der vi ikke 
bare snakker om sekvensering 
av gener, men der AI og flere lag 
med informasjon kan brukes til å 
skreddersy behandlingen av den 
enkelte pasient.

Hva synes du er interessante 
dilemmaer innen fagområdet ditt? 
Mye fokus på kostnader i det 
offentlige helsevesen. Den dyreste 
behandlingen er den som ikke 
virker, - både for pasienter og for 
samfunnet. nye teknologi krever 
noen investeringer, men dette vil 
kunne spare ressurser etterpå. 
Likeledes hvis vi kan få inn AI i 
enkel radiologi eller patologi.

Dine andre viktige prosjekter siste 
året? Kliniske studier og klinisk 
tradisjonell forskning.

Hva gjør vi unikt godt i Norge, 
relater til ditt fagfelt? 
Vi har et godt offentlig helsevesen, 
og mange utrolig flinke fagfolk.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Kunnskap og teknologi som er 
relatert til konkrete oppgaver, og 
behov.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Vi trenger ny teknologi for å løse 
oppgavene våre!

HEALTHTECH med Åslaug Helland, Oslo Universitetssykehus

Podkast  #0633
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Hva er det som gjør at vi i dag evner å 
lese kreftceller mer effektivt?
a) Vi har muligheten til å utføre analyser
uten å gjøre noen inngrep på pasienten
b) Vi har verktøy som gjør det lettere å
lese DNA´et og se hvor arvelig kreften er
c) Vi kan nå lese RNA-sekvensene mye
raskere, mer presist og mindre kostbart

Vi kan nå lese RNA-sekvensene mye 
raskere, mer presist og mindre kostbart

Det blir utviklet bedre og mer kostbar 
behandling, som med jevne mellomrom 
må testes, flere pasienter går et slikt løp 
nå enn før

Verktøy slik som MR og imaging

Hvorfor har det blitt et økt press på 
radiologer i helsevesenet?
a) De må ta på seg flere arbeidsoppgaver
for å avlaste andre helsearbeidere
b) De har et stort ansvar innenfor
utviklingen av kreftbehandlinger slik at
det blir mange som støtter seg på de
c) Det blir utviklet bedre og mer kostbar
behandling, som med jevne mellomrom
må testes, flere pasienter går et slikt løp
nå enn før

Hva slags teknologi som kan hjelpe oss 
bedre forstå mentale prosesser hos 
eldre ble nevnt?
a) Verktøy slik som MR og imaging
b) AI
c) Celleanalyser

HEALTHTECH med Åslaug Helland, Oslo Universitetssykehus

Scann og besøk bedriften
https://oslo-universitetssykehus.no/

HEALTHTECH
ÅSLAUG HELLAND
OVERLEGE OG 
FORSKNINGSLEDER
OSLO 
UNIVERSITETSSYKEHUS

Podkast  #0633
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Tema Perspektiv

Vibeke Binz Valle: 
Presisjonsmedisin til 
pasientbehandlingen
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder 
for Bigmed prosjektet og Principal Researcher hos DNVGL, 
Vibeke Binz Vallevik. Bigmed er et prosjekt som skal identifisere 
de viktigste flaskehalsene på veien mot presisjonsmedisin. 
Under prosjektperioden jobber involverte aktører for klinisk 
implementering, med konkrete demoer og utvikling av løsninger 
som både synliggjør potensial og peker på nye måter å løse 
utfordringer på i Norsk helsevesen. I podcasten diskuterer Vibeke 
og Silvija hvordan vi kan sørge for at alt det fantastiske som skjer 
innen forskningen, til slutt når pasienten. Vi får også lære mer om 
hva som ligger i begrepet "presisjonsmedisin". 

Om bedriften
BIGMED er et prosjekt som skal identifisere de viktigste 
flaskehalsene på veien mot presisjonsmedisin. Med utgangspunkt 
i fire ulike pasientcaser vil prosjektet arbeide med teknologi og 
prosesser, samt juridiske, personvernmessige og økonomiske 
forhold som må på plass for å realisere denne idéen på en 
trygg og sikker måte. Prosjektet er et samarbeid mellom klinikk, 
akademia, næringslivet og forskingsrådet og går fra 2017 til 2020.

Refleksjon
Skyldes oppfatningen om at prosessen med å implementere 
digital helseinformasjon er for treg fordi vi prøver å finne opp 
hjulet på nytt, eller er det faktisk nødvendig å finne opp hjulet på 
nytt for å løse en bedre kommunikasjon i helsevesenet?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Vibeke Binz Vallevik 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Bigmed prosjektet 
• Klinisk implementering 
• Genetikk 
• Presisjonsmedisin 
• Forventningene til pasientene

Anbefalt lesing: 

• BigMed-rapport om barrierer for 
implementering av presisjonsmedisin

• Bigmed konferansen Bigmed.no 
• FDA-side om pharmacogenetikk
 

HEALTHTECH med Vibeke Binz Vallevik, Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus 

HEALTHTECH
VIBEKE BINZ VALLEVIK
PROSJEKTLEDER
BIGMED PROSJEKTET 
VED OSLO 
UNIVERSITETSSYKEHUS

PODKAST #634 VIBEKE BINZ VALLE: PRESISJONSMEDISIN TIL PASIENTBEHANDLINGEN. VIBEKE BINZ VALLEVIK, BIGMED PROSJEKTET VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Podkast  #0634
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Podkast  #0634

HEALTHTECH med Vibeke Binz Vallevik, Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus

 I dag bruker vi ca. 
10 år før kliniske studier 

kommer pasienten til gode, 
vi må korte ned denne 

tiden.
- Vibeke Binz Vallevik
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon- og 
teknologi? 
Jeg er en maskiningeniør 
med bakgrunn i kvalitet og 
risikostyring, prosjektledelse, 
som er interessert i hvordan ting 
henger sammen og liker å se 
det store bildet. Har jobbet med 
mange samfunnskritiske prosjekter 
gjennom DNV GL og blitt interessert 
i presisjonsmedisin.

Hva er det viktigste du gjør i 
prosjektet?  
Binder ulike miljøer sammen 
for å diskutere konkrete 
problemstillinger. Da skjer det 
magi! BigMed-prosjektet er 
et IT-prosjekt som baner vei 
for klinisk implementasjon 
av presisjonsmedisin i Norge. 
Presisjonsmedisin slik vi definerer 
det er; behandling som er tilpasset 
enkeltpersoners individuelle biologi 
og karakteristika. Vi benytter «nye» 
analysemetoder som datadrevet 
analyse og molekylærdiagnostikk 
og er dermed basert på innsikt og 
kunnskap som kommer fra store 
mengder data.

Hva fokuserer du på i BigMed?  
Hvordan få alt dette fantastiske 
som skjer i forskningen til 
pasienten? I dag bruker vi cirka 
10 år fra kliniske studier til den 
kommer pasienten til gode. Vi må 
korte ned denne tiden. Fokuset vårt 
er klinisk implementering, konkrete 
demoer og utvikling av løsninger 
som både synliggjør potensialet og 
peker på måter å løse utfordringer 
på.

Hva er utfordringene med å få 
implementert presisjonsmedisin 
innenfor ditt felt? 
Juss, det å finne rette balansen 
mellom grunnleggende 
menneskerettigheter som 
helsehjelp og personvern. I tillegg 
til kvalitetssikring, det å finne gode 
systemer som sikrer trygg og sikker 
pasientbehandling, men som ikke 
står i veien for innovasjon.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
BigMed 100 prosent.

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt? 
Genomics England, det danske 
genomic senteret, Datalake i 
Canada, og hva Danmark og Finland 
har fått til på AI.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Det viktigste er å få i bruk det 
vi har i dag, både å ta i bruk 
datagrunnlaget vi har i dag, vi må 
bruke det materialet vi produserer 
i dag – det legges i arkiv nå, men 
dette bør brukes for å kunne tilby 
skreddersydd behandling, og det å 
få informasjon til den som trenger 
det, nemlig til pasientmøtet. 
Kunnskapen utvikler seg for fort til 
at det kan være opp til leger- og 
enkeltpersoner å holde seg á jour til 
enhver tid.

Hva gjør vi unikt godt i Norge 
relatert til alt dette? 
Altfor lite. Vi liker å snakke om 
hvor gode data vi har – at vi har 
longitude data, det vil si fra hele 
levetiden til pasienter gjennom at 

vi har et unikt personnummer, men 
vi er kun 5 millioner mennesker. 
Det blir viktig å dele dette med 
andre og bli med i internasjonale 
initiativer.

HEALTHTECH med Vibeke Binz Vallevik, Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus

Podkast  #0634
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Hva menes med genomisk sekvensering 
av det menneskelige behov?
a) At man leser sekvensene og CTG’ene
i menneskelig gener og tolker dem
deretter
b) At man finner ut hvilke sykdommer
personen kan få i fremtiden allerede ved
fødsel
c) At man analyserer genene gjennom
sekvensering av RNA’et som er DNA’et i
genene for å tilegne forutsigelse av hvilke
livsstilssykdommer personen kan utvikle

At man leser sekvensene og CTG’ene 
i menneskelig gener og tolker dem 
deretter

Da kan pasienten få den samme 
behandlingen uansett laboratorium

Vi har et personnummer som gjør at vi 
kan koble sammen all informasjon om et 
menneske

Hvorfor er det viktig at laboratorier deler 
data og lærer av hverandre?
a) Da kan laboratoriene utvikle bedre
medisin for flere med samme behov
b) Da kan pasienten få den samme
behandlingen uansett laboratorium
c) Da kan pasienter få mer kunnskap
om hvilke medisiner og behandlinger
som er tilgjengelig da de forskjellige
laboratoriene utvikler forskjellige

Hva har de nordiske landene særegne på 
innenfor forskning og medisin?
a) Vi har et helsevesen og en stat som
støtter ny forskning, og gir spesiell
økonomisk støtte til slike prosjekter og
forskning
b) Vi har et personnummer som gjør at vi
kan koble sammen all informasjon om et
menneske
c) Vi har verdensledende forskere som
løser globale problemer

HEALTHTECH med Vibeke Binz Vallevik, Bigmed prosjektet ved Oslo 
Universitetssykehus

Scann og besøk bedriften
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/
akuttklinikken/intervensjonssenteret/bigmed

HEALTHTECH
VIBEKE BINZ VALLEVIK
PROSJEKTLEDER
BIGMED PROSJEKTET 
VED OSLO 
UNIVERSITETSSYKEHUS

Podkast  #0634
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Tema Perspektiv

Genomikk og datadeling
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med koordinatorer 
for diagnostisk bioinformatikk ved avdeling for medisinsk 
genetikk hos OUS (Oslo Universitetssykehus), Tony Håndstad, 
om hvordan de utvikler og opererer IT-delen av DNA analyser 
for diagnostikk av, i hovedsak sjeldne, arvelige sykdommer. Tony 
forteller om barrierene for datadeling mellom laboratorier, og 
hvordan en opphevelse av disse er nødvendig for å skille mellom 
sykdomsgivende variabler og nøytrale genetiske varianter. Han 
deler også fra sine erfaringer om hvordan leger jobber med DNA-
sekvensering, og hvordan man vet at man har kommet i mål med 
å klare å kartlegge en sykdom. 

Om bedriften
Oslo universitetssykehus HF (OUS) er et norsk universitetssykehus 
og helseforetak som eies av staten ved Helse Sør-Øst. Det er det 
største sykehuset i Europa med 24 000 ansatte. Sykehuset er 
tilknyttet Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, som 
til dels er fysisk plassert på sykehuset. Oslo universitetssykehus 
ble dannet i 2009 gjennom fusjonen av Rikshospitalet, 
Ullevål universitetssykehus og Aker universitetssykehus. Oslo 
universitetssykehus omfatter pasientbehandling, forskning, 
utdanning av helsepersonell og pasient- og pårørende-opplæring. 
Universitetssykehuset står for nesten 60 % av all medisinsk 
forskning i Norge og er den største utdanningsinstitusjonen for 
helsepersonell i Norge.

Refleksjon
Tverrfaglighet er viktig. Hvordan og hvem tas initiativ for å effektivt 
samle fagfelt for å snakke sammen, dele data og samarbeide om 
de beste løsningene?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Tony Håndstad 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Genetikk 
• DNA-sekvensering 
• Datadeling 
• Sykdomsbildet 
• “Dragen” for hurtig diagnostisering
• Dips

Anbefalt lesing: 

• Dine geniale gener av Dag Undlien 
• Søk på Ted Talks etter “genomics”
 

HEALTHTECH med Tony Håndstad, Oslo Universitetssykehus 

HEALTHTECH
TONY HÅNDSTAD
KOORDINATORER 
FOR DIAGNOSTISK 
BIOINFORMATIKK
OSLO 
UNIVERSITETSSYKEHUS

PODKAST #635 GENOMIKK OG DATADELING. TONY HÅNDSTAD, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Podkast  #0635
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HEALTHTECH med Tony Håndstad, Oslo Universitetssykehus

 Allerede i dag 
kan du få hele ditt DNA 
sekvensert privat til ca 

10.000 kroner.
- Tony Håndstad
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon- og 
teknologi?  
40 år, 2 barn, koordinator for 
10 bioinformatikere ved AMG 
OUS. Har alltid vært interessert i 
komplekse systemer. Jeg spilte 
på datamaskiner fra 5-årsalder 
og senere molekylærbiologi ved 
universitetet.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Vi utvikler og kjører IT-
delen av DNA analyser for 
diagnostikk av i hovedsak 
sjeldne arvelige sykdommer. 
Vi er ansvarlig for å gjøre om 
rådata fra DNA sekvensatorer til 
genetiske varianter og utvikle 
beslutningsstøtte for å identifisere 
de relevante variantene blant 
mange andre.

Hva fokuserer du på?  
I BigMed leder jeg arbeidspakken 
for “Genomikk og datadeling”. 
Den handler om etablering av 
databaser og datadelingsløsninger 
for genetiske varianter. Det er viktig 
å fjerne barrierer for datadeling. 
Vi trenger å dele (pasient)data 
med andre laboratorier for å 

skille mellom sykdomsgivende 
og nøytrale genetiske varianter. I 
tillegg så jobber vi med å etablere 
et tilbud om hurtig diagnostikk av 
kritisk syke nyfødte hvor det er 
mistanke om noe genetisk.

Hvorfor er det spennende?  
Det er komplisert og har mange 
tverrfaglige grenseflater. Riktig 
diagnose av kritisk syke spedbarn 
kan ha behandlingsmessige 
konsekvenser.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
At helsevesenet og de juridiske 
myndigheter er så fokusert 
på personvern at det går ut 
over pasientsikkerhet. Vi 
"helsearbeidere" er opptatt av 
personvern, men vi må finne 
riktig balanse slik at vi løser 
våre oppgaver på best måte. Det 
krever at vi kommuniserer godt, 
for eksempel med myndigheter i 
helsedirektoratet.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Det er svært mange. Men å etablere 
hurtig diagnostikk er et av de 
viktigste.

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt? Global Alliance 
for Genomics and Health jobber 
for globale åpne standarder for 
datadeling. Vi samarbeider også 
godt i Norden i Nordic Alliance for 
Clinical Genomics.

Hva gjør vi unikt godt i Norge 
relatert til alt dette?  
Vi er på etterskudd på mange 
områder i Norge, men jeg er 
imponert over framgangen i 
arbeidet som man har gjort 
på juss-siden ved OUS og UiO. 
I tillegg vil jeg trekke frem 
vårt eget arbeid med ELLA, et 
beslutningsstøtteverktøy for 
varianttolkning. Dette er en open 
source programvare som mange er 
interessert i å bruke.

HEALTHTECH med Tony Håndstad, Oslo Universitetssykehus

Podkast  #0635
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Hvorfor er det vanskelig å gjøre 
endringer i helsevesenet?
a) Helsevesenet er opptatt av å
opprettholde strenge rutiner, og takler
endring dårlig
b) Helsevesenet er rigid, det mangler
test-infrastruktur og god data-deling
c) Feil endringer kan koste liv, det er en
risiko helsevesenet sjeldent er villig til å
ta

Helsevesenet er rigid, det mangler test-
infrastruktur og god data-deling

Behov for databaser over varianter og 
kunnskapen om de. Man er avhengig av å 
sammenligne data av flere pasienter

De har feil med DNA 
reparasjonsenzymene sine, og samler 
opp DNA-skader

Hva er det behov for hvis man skal kunne 
gi presise diagnoser for pasienter med 
sjeldne sykdommer?
a) Flinke leger, som oppdaterer seg og
stadig tar inn ny kunnskap for å håndtere
sjeldne sykdommer
b) Behov for databaser over varianter og
kunnskapen om de. Man er avhengig av å
sammenligne data av flere pasienter
c) Et helsevesen som jobber sammen på
tvers av avdelinger, slik at pasienter med
sjeldne sykdommer får rask behandling

Hva er særegent for de som er arvelig 
utsatt for å få kreft?
a) De har feil med DNA
reparasjonsenzymene sine, og samler
opp DNA-skader
b) Det er lettere for forskere og se
hvordan mutasjoner dannes i DNA’et
c) Det er mye informasjon å hente
hos pasienter som har sjanse for å bli
kreftsyke

HEALTHTECH med Tony Håndstad, Oslo Universitetssykehus

Scann og besøk bedriften
https://oslo-universitetssykehus.no/
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Tema Perspektiv

Kardiologi og teknologi
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med overlege og 
forsker ved OUS Rikshospitalet, Pål Brekke, om hvilke barrierer 
som må ned for at vi kan bruke all vår helsedata på best mulig 
måte og på en stor skala, slik at vi kan trekke ny informasjon ut 
ifra dataen. Rikshospitalet er nå en del av BIGMED, et prosjekt 
som skal identifisere de viktigste flaskehalsene på veien mot 
presisjonsmedisin. I podcasten diskuterer Silvija og Pål hvordan vi 
kan gjenbruke all den dataen vi har i journalene våre på best mulig 
møte, og hvordan genetisk data skulle kunne tenkes å gjøres 
tilgjengelig for sikker deling innen helsevesenet, så det ikke blir 
nødvendig for alle parter å måtte finne opp hjulet på nytt. 

Om bedriften
Rikshospitalet er et av de tre store behandlingsstedene ved 
Oslo universitetssykehus, og var tidligere et selvstendig sykehus. 
Sykehuset ble etablert i 1826 som Norges nasjonale hovedsykehus 
og undervisningssykehus. Det har vært tilknyttet Det medisinske 
fakultet ved Universitetet i Oslo siden etableringen i 1826.

Refleksjon
Hvordan kan analyse og tilgang til store mengder pasientdata 
bidra til bedre diagnostikk og behandlingsmuligheter?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Pål Brekke 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Genetikk 
• Hjertesykdommer 
• Bigdata i helsevesenet 
• Visualisering av data 
• GDPR

Anbefalt lesing: 

• Bradley Erickson fra Mayo-klinikken sine 
artikler om AI, spesielt innen medisinsk 
bildebehandlng. 

• Deep medicine av Eric Topol
 

HEALTHTECH med Pål Brekke, OUS Rikshospitalet 

HEALTHTECH
PÅL BREKKE
OVERLEGE OG FORSKER
OUS RIKSHOSPITALET
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HEALTHTECH med Pål Brekke, OUS Rikshospitalet

 Vi har, eller har 
hatt en ganske unik 

mulighet med relativt gode 
registre koblet mot et unikt 
personnummersystem, som 

gjør at man i prinsippet 
kan følge pasienter over 
lang tid, men forskning 

på store datasett i Norge 
har i stor grad blitt 

forhindret av en ekstremt 
konservativ fortolkning av 

personvernet.
- Pål Brekke
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon- og 
teknologi? 
Jeg har alltid vært glad i teknologi. 
Begynte å programmere databaser 
på tidlig 90-tall, og har drevet med 
programmering og senere en del IT-
prosjekter innen helse.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Det overordnede målet har vært å 
bli bedre på å identifisere pasienter 
som har risiko for plutselig 
hjertedød, men det er mange 
strukturelle, juridiske og praktiske 
ting som må på plass før man får 
utnyttet teknologi i helse.

Hva fokuserer du på? 
Jeg har jobbet mye med 
språkteknologi, altså 
maskinlæringsmetoder for å 
fortolke og trekke ut analyserbare 
elementer fra tekst. Og så prøver vi 
å lage en god teknisk infrastruktur 
for stordata-analyser for OUS og 
hele helseregionen.

Hvorfor er det spennende? 
Vi bruker masse ultralyd og 
røntgen i diagnostikken av 
hjertepasienter, og det er ganske 

opplagt for meg at det ligger mer 
forståelse for hjertefunksjon og 
sykdomsprosesser i de bildene enn 
det vi er i stand til å trekke ut nå 
med manuelle analyser.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Vi har gjort en del interessante 
NLP-prosjekter på gjenkjenning 
av slektsinformasjon i journaler, 
tolkning av røntgensvar, 
gjenkjennelse av pasienter med 
synkope, og nå jobber vi videre med 
"distant supervision" og prøver å 
bygge et miljø for klinisk NLP.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Jeg tror det blir viktigere og 
viktigere å forstå forskningsmetode, 
spesielt hva som er svakhetene og 
skjevhetene i den informasjonen 
vi samler. Jeg tror det å gjøre 
stordata-analyser kan bli litt for 
enkelt, og at vi ender opp med 
løsninger som ikke gir ny kunnskap 
og forståelse. Det kan være lurt å 
ha kunnskap om ML-teknologien 
og dens styrker og svakheter 
for å kunne vurdere kommende 
vitenskap kritisk.

Hva gjør vi unikt godt i Norge 
relatert til alt dette? 
Jeg er redd vi ikke er særskilt 
flinke, dessverre. Vi har eller har 
hatt en ganske unik mulighet med 
relativt gode registre og et unikt 
personnummer som gjør at man 
i prinsippet kan følge personer, 
og pasienter over lang tid, men 
forskning på store datasett har 
i stor grad blitt forhindret av en 
ekstremt konservativ fortolkning 
av personvernet. Det paradoksale 
er at det overveldende flertall av 
pasienter forventer at vi bruker den 
kunnskapen vi får i behandlingen 
til å bli flinkere og klokere, men 
lovgivningen, eller i hvert fall 
fortolkningen, har hindret oss fra 
det.

HEALTHTECH med Pål Brekke, OUS Rikshospitalet
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Pål Brekke forteller om viktigheten 
av tilgang til pasientdata til BigMed-
prosjektet. Har det skjedd en utvikling i 
tilgang til pasientdata de siste årene?
a) Det er mindre tilgang på pasientdata
b) Det er større tilgang på pasientdata
c) Det er ikke vist endring i tilgang på
pasientdata

Det er større tilgang på pasientdata Ultralyd Å undersøke om andre i pasientens 
familie har samme mutasjon

Hvilket bildeverktøy er blant dem 
mest brukte i bruk av kardiologer for å 
diagnostisere sykdomsforløp?
a) Blodprøver
b) EKG
c) Ultralyd

Hva innebærer en kaskadescreening?
a) Å undersøke om andre i pasientens
familie har samme mutasjon
b) Å undersøke pasienten ved bruk av CT
c) Å utføre langstidsregistreringer og
prøver av pasienten

HEALTHTECH med Pål Brekke, OUS Rikshospitalet

Scann og besøk bedriften
https://oslo-universitetssykehus.no/
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Tema Perspektiv

Helsegevinster og 
ressursbruk
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med førsteamanuensis 
og PhD ved Universitetet i Oslo, Eline Aas, om viktigheten av at 
helseøkonomiske perspektiv inkluderes i kliniske forsøk. Eline gir 
eksempler på hvordan man regner helse som en økonomisk faktor. 
I podcasten diskuterer også Silvija og Eline hvorvidt vi får en bedre 
eller dårligere helsetjeneste, gjennom det at vi har en offentlig 
finansiert helsesektor hvor vi felles tar regningen. 

Om bedriften
Universitetet i Oslo (forkortet UiO) er det eldste, nest største og 
høyest rangerte universitetet i Norge. Universitetet har over 27 000 
studenter og 6 000 ansatte. Universitetet består av åtte fakulteter 
som driver forskning i og tilbyr undervisning i teologi, jus, medisin, 
humanistiske fag, matematisk-naturvitenskapelige fag, odontologi, 
samfunnsvitenskaper og utdanningsvitenskap.

Refleksjon
I Norge er det mange som ikke er klar over hvor dyr helsa vår er. 
Hva kan være ulemper ved dette?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Eline Aas 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Helseøkonomi 
• Effektanalyser 
• Presisjonsmedisin 
• Eksperimentelle behandlinger 
• Offentlig vs privat helsetjeneste

Anbefalt lesing: 

• Jan Abel Olsen – Helseøkonomi, 
effektivitet og rettferdighet 

• Mike Drummond og medforfattere 
(Methods for Economic Evaluation of 
Health Care interventions) 

• Peter Neuman og kollegaer (Cost-
effectiveness in Health and Medicine)

 HEALTHTECH med Eline Aas, Universitetet i Oslo 

HEALTHTECH
ELINE AAS
FØRSTEAMANUENSIS OG 
PHD
UNIVERSITETET I OSLO

PODKAST #642 HELSEGEVINSTER OG RESSURSBRUK. ELINE AAS, UNIVERSITETET I OSLO
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HEALTHTECH med Eline Aas, Universitetet i Oslo

 Hvilke metoder vi 
benytter kan være nyttige, 

ikke bare til å evaluere 
nye behandlinger og 

legemidler i kjølvannet av 
kliniske forsøk, men også 

som et nyttig verktøy i 
innovasjonsprosjekter.

- Eline Aas



Intervju

22

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon- og 
forskning?  
Jeg studerte samfunnsøkonomi 
på 1990-tallet. Da tok jeg et 
kurs i helseøkonomi, som jeg 
likte veldig godt, så godt at jeg 
skrev hovedfagsoppgave om 
temaet. Etter et par år ved SSB, 
begynte jeg på doktorgrad ved 
UiO. Å jobbe i skjæringspunktet 
mellom helsetjenesten og 
samfunnsøkonomi er veldig 
meningsfylt. Ved siden av mine 
forskningsprosjekter, har jeg 
over mange år samarbeidet 
med klinikere med å inkludere 
helseøkonomiske analyser i kliniske 
forsøk. Prioriteringsforskriften i 
Norge sier at når vi skal vurdere 
nye behandlinger, så skal tre 
kriterier: 1) Helse-effekt – måles 
ved helserelatert livskvalitet 2) 
Kostnader 3) Alvorlighet I de siste 
årene har jeg vært spesielt opptatt 
av hvordan metoder vi benytter kan 
være nyttige, ikke bare til å evaluere 
nye behandlinger og legemidler 
i kjølvannet av kliniske forsøk, 
men også som et nyttig verktøy i 
innovasjonsprosjekter – diskutere 
potensialet for kostnadseffektvitet.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Jeg vil si det er to-delt. 
Forskningsprosjekter, samt 
utdanning av helseøkonomer som 
skal jobbe i legemiddelindustri, 
forvaltning, konsulentvirksomhet og 
forskning.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi- og innovasjon?  
Presisjonsmedisin, og å evaluere 
alle sider av denne utviklingen: - 
Kostnadseffektivitet - Finansiering 
- Usikkerhet (fase II studier, 
testegenskaper, hva skal være 
grensen for en positiv test?)

Hvorfor er det spennende?  
Viktig at beslutninger er 
kunnskapsbasert og at vi 
kontinuerlig utvikler metoder. Viktig 
å forstå at et nei til en ny teknologi 
er også en beslutning.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?  
Økende bruk av RWD i kombinasjon 
med RCT.

Et favoritt sitat?  
"All models are wrong, but some 
are useful" - George Box.

HEALTHTECH med Eline Aas, Universitetet i Oslo
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Hvilken viktig samfunnsnytte har 
arbeidsoppgavene til helseøkonomer?
a) De jobber for å gjøre spesialtilpasset
behandling billigere for at flere skal
ha spesialtilpasset behandling som et
behandlingsalternativ
b) De måler effekten av en ny behandling
opp mot kostnadene og ser på hvorvidt
det belaster den norske statskassen og
gi riktig og god behandling til oss borgere
c) De jobber for å gjøre offentlige
tjenester så billig som mulig

De måler effekten av en ny behandling 
opp mot kostnadene og ser på hvorvidt 
det belaster den norske statskassen og 
gi riktig og god behandling til oss borgere

Man vurderer tap i helse hvis pasienten 
må leve med sykdommen, frem til en 
viss alder

Behandling på slutten av livet når det 
dessverre ikke er mer virkning av den 
aktive behandlingen ovenfor pasienten

Hvordan vurderer man alvorlighet 
ovenfor en sykdom?
a) Man vurderer alvorligheten av
sykdommen eller skaden, og gir støtte
etter hvor alvorlig skaden er der og da
b) Man vurderer tap i helse hvis
pasienten må leve med sykdommen,
frem til en viss alder
c) Man vurderer etter alder og sykdom,
er det en sjelden sykdom får man mer
økonomisk støtte

Hva er «best supportive care»?
a) Det er den gruppe mennesker som gir
økonomisk støtte til forsking etter nye
behandlinger på presisjonsmedisin
b) Det er de som tar hånd om de
pårørende som sørger for at de
pårørende får den støttende hjelpen de
behøver for å mestre posisjonen som en
pårørende til en som er syk
c) Behandling på slutten av livet når det
dessverre ikke er mer virkning av den
aktive behandlingen ovenfor pasienten

HEALTHTECH med Eline Aas, Universitetet i Oslo

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

Maskinlæring i 
medisinsk journaltekst
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seniorforsker 
ved Akershus universitetssykehus (A-Hus), Fredrik Dahl, om 
hvordan maskinlæring kan brukes til å få mer nyttig informasjon 
og kunnskap fra sykehusets journalsystemer. A-Hus er nå en 
del av BIGMED, et prosjekt som skal identifisere de viktigste 
flaskehalsene på veien mot presisjonsmedisin. Fredrik forteller 
om hva det vil si å trene opp nevrale nett. I podcasten diskuteres 
det også hvordan AI vil påvirke radiologi i fremtiden, når maskiner 
begynner å kunne kjenne igjen svulster bedre enn hva mennesker 
kan. 

Om bedriften
Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er et universitetssykehus 
i Norge, som ligger i Lørenskog i Akershus, like øst for Oslo. 
Sykehuset har rundt 9 000 ansatte og en kapasitet på nærmere 
1 000 senger. Det er ett av to universitetssykehus tilknyttet 
Universitetet i Oslo, ved siden av Oslo universitetssykehus. 
Sykehuset ble etablert under navnet Sentralsykehuset i Akershus 
(SiA) i 1961.

Refleksjon
Når det gjelder utviklingen og forsking på maskinlæring på bruk av 
tekst ligger ikke Norge i førersetet og Europa er i ferd med å bli 
frakjørt av både USA og Kina. Må vi bli best på alt eller må vi velge 
ett felt å fokusere ressursene våre på? I så fall, hvilket felt har 
Norge best sjanse til å ligge foran og være revolusjonerende?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Fredrik Dahl 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Maskinlæring 
• Radiologi 
• Nevrale net  
• Journaler 

Anbefalt lesing: 

• AI Superpowers av Kai-Fu Lee 
• Science-artikkelen: What can machine 

learning do? 
• Workforce implications Keiseren over alle 

sykdommer av Sidharta Mukherjee
 

HEALTHTECH med Fredrik Dahl, Akershus universitetssykehus 
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HEALTHTECH med Fredrik Dahl, Akershus universitetssykehus

 Maskinlæring på 
medisinsk tekst kan gjøre 

helsetjenesten bedre.
- Fredrik Dahl



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon/forskning?   
Jeg har alltid vært interessert i 
forskning og oppfinnelser. Fra 
jeg var barn har jeg vært spesielt 
opptatt av hva som skjer når vi 
tenker, hva tanker egentlig er og om 
det går an å få maskiner til å tenke 
som oss.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Jeg jobber i en avdeling for 
helsetjenesteforskning hvor vi gjør 
forskjellige analyser av hvordan 
helsetjenesten virker og hvordan 
det går med pasientene.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?  
Jeg fokuserer på metoder innen 
maskinlæring som kan brukes 
til å få mer nyttig informasjon 
og kunnskap fra sykehusets 
journalsystemer.

Hvorfor er det spennende?   
Vi har behov for kunstig intelligens 
som kan hjelpe til med å finne 
fram og sammenstille informasjon 
om en pasient. Slike systemer kan 
også hjelpe til med å finne andre 
pasienter som likner på den som 

skal behandles, slik at man raskere 
kan få oversikt over liknende 
tilfeller.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
Spørsmålet om hvilken 
informasjon om pasienter som bør 
dokumenteres.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Et BigMed-prosjekt hvor vi har trent 
opp såkalte nevralnett-modeller 
til å klassifisere radiologirapporter, 
slik at man automatisk kan telle 
opp andelen av undersøkelser som 
ga relevante funn for forskjellige 
pasientgrupper. Et annet prosjekt 
handler om å bruke maskinlæring 
til å avgjøre om en pasient har 
besvimt ut fra det som står i 
journalen.

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt?   
Googles (og andre store aktørers) 
samlede framgang innen 
maskinlæring på naturlig språk.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Maskinlæring kommer til å bli 
stadig viktigere. Den første 
omveltningen kommer innen 
bildebehandling hvor maskiner 
er i ferd med å bli bedre enn 
mennesker til å kjenne igjen de 
fleste typer objekter. Den andre 
store bølgen dreier seg om 
maskinlæring brukt på tekst.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?   
Norge er ikke noe lokomotiv innen 
dette feltet, og hele Europa står 
i fare for å bli frakjørt av USA og 
Kina.

Et favoritt sitat? 
«Hver gang vi sier opp en lingvist 
blir språkmodellene våre bedre».

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Maskinlæring på medisinsk tekst 
kan gjøre helsetjenesten bedre.

HEALTHTECH med Fredrik Dahl, Akershus universitetssykehus

Podkast  #0652



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

27

Hva er helsetjenesteforskning?
a) Fellesbetegnelse på all forsking
ved private og offentlige institusjoner
og virksomheter i samfunnet som
forebygger, diagnostiserer og behandler
sykdom, yter pleie og omsorg til syke
mennesker eller rehabiliterer og attfører
pasienter etter sykdom og skade
b) Betegnelsen på forskningsinstituttet til
helsesektoren
c) Et bredt og sammensatt felt som
handler om kombinasjon av ulike
metoder for å studere hvordan
helsetjenestene virker for eksempel som
system, pasientoppfølging og levering av
helsetjenester

Et bredt og sammensatt felt som handler 
om kombinasjon av ulike metoder for 
å studere hvordan helsetjenestene 
virker for eksempel som system, 
pasientoppfølging og levering av 
helsetjenester

- En samlebetegnelse for datastrukturer,
med tilhørende algoritmer som er
inspirert av måten nervecellene i en
hjerne er organisert på

Radiolog

Hva er nevrale nettverk?
a) En samlebetegnelse for datastrukturer,
med tilhørende algoritmer som er
inspirert av måten nervecellene i en
hjerne er organisert på
b) En gren av kunstig intelligens; et
tverrfaglig fagområde med bidrag fra
blant annet informatikk, matematikk og
beregningsorientert statistikk
c) En sentral metode innen maskinlæring
– hvor det er et prinsipp at datamaskiner
skal tilegne seg kunnskap om noe den
ikke vet eller kan fra før

I hvilket yrket er det Fredrik nevner at 
maskinlæring kan spille en stor rolle for 
å bedre og effektivisere i helsesektoren?
a) Radiolog
b) Aktivitør
c) Farmasøyt

HEALTHTECH med Fredrik Dahl, Akershus universitetssykehus

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

IKT infrastruktur for 
datadrevet innovasjon
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Assisterende 
prosjektleder i BigMed-prosjektet og innovasjonsrådgiver hos 
Sykehuspartner, Alia Zaka, om hvor viktig det er å få etablert 
infrastruktur og prosesser som legger til rette for innovasjon 
innen presisjonsmedisin, samt en raskere implementering av de 
innovative løsningene i klinisk bruk. Alia forteller om hva man 
egentlig gjør når man sekvenserer et DNA-genom. Og gitt at det 
humane genomet ble sekvensert ferdig i 2001, forstår vi da nå 
sammenheng mellom gener og sykdom?

Om bedriften
BIGMED er et prosjekt som skal identifisere de viktigste 
flaskehalsene på veien mot presisjonsmedisin. Med utgangspunkt 
i fire ulike pasientcaser vil prosjektet arbeide med teknologi og 
prosesser, samt juridiske, personvernmessige og økonomiske 
forhold som må på plass for å realisere denne idéen på en 
trygg og sikker måte. Prosjektet er et samarbeid mellom klinikk, 
akademia, næringslivet og forskingsrådet og går fra 2017 til 2020.

Refleksjon
Data er sentralt innenfor presisjonsmedisin, men i helsesektoren 
har personvern ofte gjort informasjonsflyt krevende. Canada 
har blant annet valgt å dele data og gjøre det tilgjengelig 
for forskningsmål. Burde vi la personvernet vike for å få 
persontilpassede muligheter innen medisin som datainnsamling 
ttilbyr oss? Eller kan vi opprettholde personvernet og samtidig 
skape innovasjon ved deling av pasientdata for å bedre behandling 
i helsesektoren?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Alia Zaka 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Sekvensering 
• Biologi  
• Genom avlesing  
• Personvern 
• Infrastruktur

Anbefalt lesing: 

• Utviklingstrekk 2020, Drivere og 
trender for e-helseutviklingen: 
ehelse.no/publikasjoner/rapport-
utviklingstrekk-2020 

• bigmed.no/assets/bigmed-paper.pdf
• BigMed webside www.bigmed.no
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 Vi trenger 
fortsatt utvikling 

av gode standarder 
og protokoller for 

informasjonsutveksling, 
slik at man ikke blir 

avhengig av spesifikke 
leverandører eller ett-

systems-løsninger.
- Alia Zaka
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon/forskning? 
Jeg har alltid vært interessert 
i hvordan ting henger sammen, 
spesielt hvordan mennesker i 
stor grad er styrt av sin egen 
individuelle biologi som er kodet i 
DNA sekvensen vår. Jeg innså fort 
at det vi gjorde på laben hadde 
en begrenset verdi med mindre vi 
hadde gode IT-verktøy for å forstå 
resultatene og gjøre dette om til 
kunnskap for allmenn nytte.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Selv er jeg ansatt som et ledd 
i en mer fokusert satsning 
på å understøtte forsknings- 
og innovasjonsmiljøene ved 
sykehusene.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon? 
Jeg bruker mesteparten av min 
tid på BigMed-prosjektet, hvor vi 
samarbeider med RIF-programmet 
om å bygge en felles IKT plattform 
som kan fasilitere innovasjon innen 
presisjonsmedisin.

Hvorfor er det spennende? 
Vi jobber med å realisere de 
politiske og nasjonale ambisjonene 
på et operativt nivå. Vi baner vei for 
ny teknologi som vil endre måten 
man jobber på innenfor medisin.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
På den ene siden har vi kravet 
om sentralisering, konsolidering 
og driftssikkerhet. Dette går ikke 
alltid sammen med ambisjonen 
om innovasjon, og en rask 
implementering av innovative 
løsninger til klinisk bruk.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
BigMed-prosjektet.

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt? 
Genomics i England og Datalake i 
Canada.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
- Hvordan vi kan jobbe mer agilt i 
større og tunge IT-organisasjoner 
med ansvar for sikkerhetskritiske 
systemer  

- Utvikling av gode 
standarder og protokoller 
forinformasjonsutveksling  
- Nye måter å jobbe sammen med 
industrien på

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi er veldig gode på personvern, og 
vi er veldig gode på å gjøre ting selv. 
Vi må samtidig la flere slippe til for 
å samarbeide om utvikling av god 
IKT infrastruktur, og vi må evne å 
ha tillit til private aktører på lik linje 
med de offentlige.

Et favoritt sitat? 
“Keep calm and carry on».

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Viktig å få etablert infrastruktur og 
prosesser som legger til rette for 
innovasjon innen presisjonsmedisin, 
samt en raskere implementering av 
de innovative løsningene i klinisk 
bruk.

HEALTHTECH med Alia Zaka, Oslo Universitetssykehus
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Hva er bioinformatikk?
a) Vitenskapen om mikroorganismer
som en gren av biologien. Mikrobiologer
studerer én - og fåcellede organismer
som bakterier, arkebakterier og
protozoa, samt smittestoffer som ikke
tilfredsstiller kravene til å bli definert
som levende organismer
b) En fagretning innen informatikk som
tar for seg bruk av informasjonstekniske
hjelpemidler i biologiske studier.
Dette er ofte forstått avgrenset til
molekylærbiologiske studier
c) Læren om de kjemiske prosesser i
levende organismer, det molekylære 
grunnlaget for liv. Tar for seg strukturen 
og funksjonen av cellulære komponenter, 
slik som proteiner, karbohydrater, lipider, 
nukleinsyrer og andre biomolekyler

En fagretning innen informatikk som tar 
for seg bruk av informasjonstekniske 
hjelpemidler i biologiske studier. 
Dette er ofte forstått avgrenset til 
molekylærbiologiske studier

Et helseforetak som drifter og forvalter 
IKT-systemene til alle sykehusene i Helse 
Sør-Øst

En betegnelse på et sett med 
diagnostiske metoder som i større grad 
enn tradisjonell medisin søker å finne 
behandling eller forebygging som er 
tilpasset den enkeltes egenskaper

Hvem er Sykehuspartner?
a) Et helseforetak som drifter og forvalter
IKT-systemene til alle sykehusene i Helse
Sør-Øst
b) Et helseforetak som drifter og
forvalter IKT-systemene til alle
sykehusene i Norge
c) Et prosjekt som skal identifisere de
viktigste flaskehalsene på veien mot
presisjonsmedisin

Hva er presisjonsmedisin?
a) Studiet av organismers genom. Dette
omfatter DNA-sekvensering og bredere
kartlegging av gener med tanke på
funksjon, posisjon på genomet, variasjon
og interaksjon
b) Læren om hvordan proteiner dannes
fra gener til ferdige proteiner
c) En betegnelse på et sett med
diagnostiske metoder som i større grad
enn tradisjonell medisin søker å finne
behandling eller forebygging som er
tilpasset den enkeltes egenskaper

HEALTHTECH med Alia Zaka, Oslo Universitetssykehus
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Tema Perspektiv

Nøkkelen til 
presisjonsmedisin
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor og 
leder hos senter for bioinformatikk, Institutt for informatikk 
ved Universitetet i Oslo, Eivind Hovig, om hvordan mutasjoner 
i kreft samspiller med immunsystemet, og forutsigelser på 
hvordan man kan manipulere det. UiO er nå en del av BIGMED, 
et prosjekt som skal identifisere de viktigste flaskehalsene på 
veien mot presisjonsmedisin. I podcasten lærer vi mer om feltet 
presisjonsmedisin, og hva som er det samfunnsmessige viktige 
med det. Eivind gir oss også innsikt i hvor mye av genetikken til 
Norges befolkning vi kjenner til nå. 

Om bedriften
Universitetet i Oslo (forkortet UiO) er det eldste, nest største og 
høyest rangerte universitetet i Norge. Universitetet har over 27 000 
studenter og 6 000 ansatte. Universitetet består av åtte fakulteter 
som driver forskning i og tilbyr undervisning i teologi, jus, medisin, 
humanistiske fag, matematisk-naturvitenskapelige fag, odontologi, 
samfunnsvitenskaper og utdanningsvitenskap.

Refleksjon
Presisjonsmedisin kan være for pasientbehandling fremover. 
En bekymring som nevnes er at jo lengre man kommer med 
presisjonsmedisin vil det etterhvert bare bli én som får den 
samme behandlingen som vanskeliggjør lærdom av behandling 
i større grupper. Hvilke positive og negative samfunnsmessige 
konsekvenser ser du presisjonsmedisin kan gi oss i fremtiden?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Eivind Hovig 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Bioinformatiske løsninger 
• DNA sekvensering  
• Kreftbehandling 
• Genetiske forandringer  
• GDPR 
• Mønstre i genetikk 

Anbefalt lesing: 

• A Brief History of Everyone Who Ever 
Lived av Adam Rutherford 

• The Immortal Life of Henrietta Lacks av 
Rebecca Skloot 

• Keiseren over alle sykdommer av Sidharta 
Mukherjee
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 Bioinformatiske 
løsninger er det som er ofte 

i fokus, men innovasjon 
er noe som dukker opp 

som muligheter underveis 
i forskningen og ikke noe 
som er i fokus i og for seg. 

Noe av kunsten er jo å 
være i forskningsfronten 

innen et område med 
samfunnsmessig relevans, 

slik jeg ser det.
- Eivind Hovig
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Kommer fra en familie med 
en del akademisk bakgrunn, 
begge mine foreldre har hatt 
lange forskningskarrierer på 
Rikshospitalet, og har selv 
arbeidet med kreftforskning 
på Radiumhospitalet siden 
hovedfaget i genetikk på Blindern 
på 1970-tallet. Siden slutten av 
90-tallet arbeidet jeg med data for 
å organisere kunnskap om ulike 
sider ved gener kunne mutere i 
kreft, og arbeidet etterhvert mere 
med dette.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Blant annet holder vi på med å 
forske på en biobank av nordmenn 
med overhyppighet av kreft i 
familien, arvelig predisposisjon, 
for å se på hvilke gener som 
innvirker på risiko for å utvikle kreft 
i familien. Som et side-produkt 
av dette får vi også oversikt over 
genetiske strukturer i den norske 
befolkningen som sådan, og er nå 
i ferd med å publisere på dette. 
Videre jobber vi med løsninger for 
å overføre moderne kreftforskning i 
retning klinikken. 

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon? 
Bioinformatiske løsninger er det 
som er ofte i fokus. Men innovasjon 
er noe som dukker opp som 
muligheter underveis i forskningen, 
og ikke noe som er i fokus i og for 
seg. Noe av kunsten er jo å være i 
forskningsfronten innen et område 
med samfunnsmessig relevans, slik 
jeg ser det.

Hvorfor er det spennende? 
Man kan bli ekstremt interessert 
i alt mulig rart, om man jobber 
lenge nok og dypt nok med et 
tema. Men kreft i seg selv er jo et 
både vanskelig og samfunnsmessig 
viktig tema, og blir derfor særlig 
meningsfullt.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
På samme måte som innen andre 
felt med tilgang på storskala data, 
vil slike data fra sykehusene gi 
helt ny innsikt når det en gang kan 
gjøres tilgjengelig for forskning på 
fornuftige måter. Men det er store 
hindre for å realisere dette i form 
av sikkerhetskrav som raskt blir 
kontraproduktive. Håpet er at dette 
etterhvert kan endres.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid? Noe som fungere bedre 
digitalt enn fysisk, nå i jobben din? 
Forsøker å få til arbeid på lab for å 
bidra til å få opp testekapasiteten. 
Det er manko på reagenser, 
herunder enzymer. Kommersielt 
koster disse mye, mens det er fullt 
mulig å genere mer enn rikelig til 
testing ved enkle grep. Dette syns 
jeg viser at helse er for viktig til 
å overlate det til kapitalistiske 
prinsipper! 

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
For livets glade gutter og jenter går 
sola aldri ned. 

HEALTHTECH med Eivind Hovig, Universitetet i Oslo
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BRCA1 og BRCA2 er to gener som er 
forbundet med svært høy risiko av en 
type kreft. Hvilken?
a) Tykktarmskreft
b) Prostatakreft
c) Brystkreft

Brystkreft En prosess som brukes for å kunne lese 
av rekkefølge på bostavene i arvestoffet 
DNA. Målet er å få tilgang til organismens 
genetiske kode

Et prosjekt innenfor bioinformatikk 
som er en europeisk satsing innenfor 
infrastruktur. Man jobber for å styre og 
ivareta det økende volumet av data som 
genereres av offentlig finansiert forskning 
på en trygg måte

Hva er DNA-sekvensering?
a) En prosess som brukes for å kunne
lese av rekkefølge på bostavene i
arvestoffet DNA. Målet er å få tilgang til
organismens genetiske kode
b) En betegnelse på et sett med
diagnostiske metoder som i større grad
enn tradisjonell medisin søker å finne
behandling eller forebygging som er
tilpasset den enkeltes egenskaper
c) En biologisk grunnforskning
for å identifisere nye gener og
studere funksjonen av de tilhørende
genproduktene

I episoden snakker Eivind om et 
europeisk prosjekt han er involvert i som 
kalles ELIXIR. Hva går dette prosjektet 
ut på?
a) Et prosjekt for å dele én million DNA-
sekvenser med tilhørende informasjon
om klinisk forskning som skal
gjennomføres i løpet av de neste 3 årene
b) Et prosjekt innenfor bioinformatikk
som er en europeisk satsing innenfor
infrastruktur. Man jobber for å styre og
ivareta det økende volumet av data som
genereres av offentlig finansiert forskning
på en trygg måte
c) Et prosjekt på Island hvor man har fått
sekvensert den islandske befolkningen
for å studere den genetiske variasjonen

HEALTHTECH med Eivind Hovig, Universitetet i Oslo
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Tema Perspektiv

Rettslige aspekter av 
persontilpasset medisin 
og life science
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med førsteamanuensis 
ved Juridisk Fakultet på UiO, med emneansvar for helserett og 
life science, Anne Kjersti Befring, om det å gjøre komplekse 
spørsmål forståelig. UiO er nå en del av BIGMED, et prosjekt 
som skal identifisere de viktigste flaskehalsene på veien mot 
presisjonsmedisin. I podcasten gjennomgår Silvija og Anne Kjersti 
hvor de lovmessige grensene egentlig går når det kommer til hva 
som kan gjøres av genetisk analyse innen helse-sektoren. De 
diskuterer også hvilke regler og lovverk som blir gjeldende når 
man skal behandle mennesker ved hjelp av teknologi. 

Om bedriften
BIGMED er et prosjekt som skal identifisere de viktigste 
flaskehalsene på veien mot presisjonsmedisin. Med utgangspunkt 
i fire ulike pasientcaser vil prosjektet arbeide med teknologi og 
prosesser, samt juridiske, personvernmessige og økonomiske 
forhold som må på plass for å realisere denne idéen på en 
trygg og sikker måte. Prosjektet er et samarbeid mellom klinikk, 
akademia, næringslivet og forskingsrådet og går fra 2017 til 2020.

Refleksjon
Hvordan kan Norge bruke ressursene bedre og effektivisere 
helsesektoren når det gjelder persontilpasset medisin slik at vi 
fortsetter utvikling uten å få hvileputer?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Anne Kjersti Befring 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Behandling av biologiske data
• Rettslige virkemidler 
• Reguleringer  
• Innovasjon i helsetjenesten

Anbefalt lesing: 

• Bigmed prosjektet
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 Under en pandemi 
oppstår det spenninger 
mellom et tradisjonelt 

syn på rettsstaten og det 
som kan være en trussel 

mot rettsstaten dersom vi 
ikke tenker annerledes, 

for eksempel med 
Koronaloven.

- Anne Kjersti Befring
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Hvem er du, personlig og faglig? 
I min stilling på juridisk fakultet 
er det viktigste å veilede og 
undervise studenter, og å forske. 
Jeg er opptatt av å samarbeide 
på tvers av fagområder og å tenke 
nytt når det gjelder arbeidsformer 
og metoder. De siste årene har 
min oppgave i samarbeide med 
andre være å forstå hva som er 
ulike virkninger av ny teknologi og 
medisinsk kunnskap - for å kunne 
identifisere nye rettslige spørsmål 
og perspektiver som mange ikke 
har reflektert over.

Hvorfor er det spennende? 
Dette er nytt og krever nytenkning 
om hvordan vi skal finne ut hvordan 
ny teknologi er regulert og burde 
være regulert. Korona-pandemien 
viser betydning av dette da det 
oppstår store spenninger mellom 
hva som er tradisjonell og nye 
tilnærminger på grunn av en ny 
situasjon med høy hastegrad. 
Jeg har deltatt i debatten om 
Koronaloven - og om tiltak som 
kommunen, Helsedirektoratet 
og regjeringen har vedtatt. Det 
oppstår stadig vekk spenninger 
og konflikter mellom det som 
begrunnet i hensynet til oss alle - 

og hensynet til den enkelte her og 
nå til å bestemme. Dette gjelder 
for eksempel deling av data for å 
opparbeide medisinsk kunnskap og 
beskytte mennesker og som kan 
gripe inn i den enkeltes personvern. 
Under en pandemi oppstår det 
spenninger mellom et tradisjonelt 
syn på rettsstaten og det som kan 
være en trussel mot rettstaten 
dersom vi ikke tenker annerledes, 
for eksempel med Koronaloven.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Jeg disputert i mars 2019 over 
temaet: rettslige perspektiver 
på persontilpasset medisin. 
Nå er jeg redaktør for en 
artikkelsamling om rettslige 
aspekter av kunstig intelligens 
og big data i helsesektoren. 
I Big Med har det vært flere 
spennende problemstillinger. Det 
var spennende å arbeide med å 
kategorisere genetiske varianter i 
en rettslig kontekst og å vurdere 
hva forsiktighetshensyn må 
omfatte: at det må omfatte mer enn 
beskyttelse av privatlivet.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Det å forstå jussens rolle og å 
bruke rettslige virkemidler når ny 
teknologi tas i bruk.

Kan du oppsummere vår samtale 
med en setning? 
Det å gjøre komplekse spørsmål 
forståelig - og hvordan forstå at det 
som fremstår som enkelt ofte er 
basert på komplekse vurderinger.

HEALTHTECH med Anne Kjersti Befring, Universitet i Oslo
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Hvem er BigMed?
a) Et prosjekt hvor målet er å identifisere
og adressere flaskehalsene for klinisk
implementering av presisjonsmedisin og
legge grunnlaget for en IKT-plattform
for å lette utviklingen av datadrevet
beslutningsstøtte
b) Et helseforetak som drifter og
forvalter IKT-systemene til alle
sykehusene i Helse Sør-Øst
c) Et helseforetak som drifter og forvalter
IKT-systemene til alle sykehusene i 
Norge

Et prosjekt hvor målet er å identifisere 
og adressere flaskehalsene for klinisk 
implementering av presisjonsmedisin og 
legge grunnlaget for en IKT-plattform 
for å lette utviklingen av datadrevet 
beslutningsstøtte

Et initiativ fra BigMed hvor de opprettet 
et nytt juridisk nettverk som ønsker å 
inkludere bredt i Norden. Det er laget 
for å blant annet behandle juridiske 
problemstillinger

2016

Hva går Nordic Per Med Law ut på?
a) Et initiativ fra BigMed hvor de
opprettet et nytt juridisk nettverk som
ønsker å inkludere bredt i Norden. Det er
laget for å blant annet behandle juridiske
problemstillinger
b) Et BigMed-prosjekt hvor det er
foretatt en vurdering av om fortolkende
genetiske varianter er anonyme og
hvordan grensen mellom anonyme
og personidentifiserbare genetiske
opplysninger kan trekkes
c) Et prosjekt for støtte tiltak rettet mot
målgrupper i Norge og som fremmer
levekår, fysisk og psykisk helse, mestring,
livskvalitet eller sosial deltakelse

Når laget Norge den nasjonale strategien 
for persontilpasset medisin?
a) 2016
b) 2018
c) 2019
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Tema Perspektiv

Nødvendig IT 
infrastruktur for 
presisjonsmedisin i 
Norge
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Underavdelings-
direktør hos Universitetets Senter for Informasjonsteknologi 
(USIT) på Universitetet i Oslo, Gard Thomassen. USIT jobber med 
TSD-tjenester (Tjenester for lagring av Sensitive Data) for forskere 
på UiO. Av prosjekter Gard og USIT jobber med nå, forteller han 
om Digitalt dynamisk samtykke, ny lagring i TSD, og å gi forskere 
og andre mer selvbetjening i bruk av disse tjenestene. Gard 
forteller at på forskningssiden i Norge er vi en av de aktørene som 
har kommet lengst i verden.

Om bedriften
Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er en 
strategisk og brukerorientert IT-organisasjon med mer enn 200 
ansatte. USIT er den sentrale IT-enheten ved UiO og har ansvar 
for å levere infrastrukturen og IT-tjenestene og løsningene 
Universitetet i Oslo trenger for å nå sine mål for utdanning, 
forskning, formidling og administrativt arbeid. USIT er også 
et kompetansesenter for IT innen forskning og utdanning på 
nasjonalt nivå.

Refleksjon
Hvordan kan deling av helsedata hjelpe oss ved pandemier, som 
for eksempel under Covid-19?

Tema:  BIGDATA 

Gjest:    Gard Thomassen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Infrastruktur 
• Smitte appen til FHI 
• Pasientdata 
• Personvern 
• Covid-19 
• Digitale tvillinger

Anbefalt lesing: 

• iGen 
• Homo Sapiens og Homo Deus  
• Fooled by Randomness
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BIGDATA med Gard Thomassen, USIT på Universitetet i Oslo

 Vi som skal 
hjelpe til med dette for 

forskere må forsøke 
å være oppdatert om 
mulighetsrommet, se 

muligheter på tvers, samt 
forsøke å utnytte løsninger 

bredt.
- Gard Thomassen



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon/forskning? 
Ansvarlig for å levere avansert 
IT-støtte til forskning på UiO. Da 
jeg startet i denne jobben var det 
som prosjektleder med ansvar for 
å bygge opp et IT-system, nå TSD-
tjenester for sensitive data, som 
skulle kunne håndtere sensitive 
data for forskere på UiO.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Sørger for at UiOs forskere 
og mange flere får gjort de 
forskningsprosjektene de 
planlegger, og kanskje litt 
mer. Akkurat nå blir dette 
manifestert gjennom det at vi 
kunne lage Koronastudien.no  på 
under 24 timer fra vi fikk klarsignal 
fra forskere.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon? 
Mulighetsrommet det gir. Vi 
som hjelper til med dette må 
forsøke å være oppdatert på 
mulighetsrommet, se muligheter 
på tvers, samt forsøke å utnytte 
løsninger bredt. Teknologisk må vi 
også være kompetente.

Hvorfor er det spennende? 
Nettopp fordi at man kan realisere 
ting som kanskje tidligere ikke 
var mulig å gjøre enten på grunn 
av penger, sikkerhet, personvern 
eller volum.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
- Distansen mellom det å utrede et 
problem og å løse problemet  
- Mangelen på vilje og evne til å 
gjennomføre satsninger  
- Evnen til å få prosjekter til å koste 
ekstreme mengder penger uten at 
man klarer å forklare hvorfor det er 
så dyrt

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
- Digitalt dynamisk samtykke  
- Ny lagring i TSD  
- Ny regneklynge i TSD  
- Bruken av REST API og løse 
koplinger for å nærme seg det å 
være en IT-platform, og for å gi 
brukere mer selvbetjening

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt? 
Computerome i Danmark.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
IT og personvern. Men det viktigste 
er kunnskapen om at man skal og 
bør jobbe, og jeg tror det blir et 
klasseskille mellom de som evner 
å jobbe (dvs. legge bort sosiale 
medier) og de som ikke evner det.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
På forskningssiden er det mye - 
der er vi en av de aktørene som 
har kommet lengst i verden. På 
klinikken, derimot, er vi ikke 
kommet så langt.

Et favoritt sitat? 
«Everybody’s got a plan, until they 
get punched in the mouth» - Mike 
Tyson.

Viktigste poeng fra vår samtale?  
Man må ha et målbilde og ta seg dit 
ved å prøve og feile.

BIGDATA med Gard Thomassen, USIT på Universitetet i Oslo
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Hva er helsedata?
a) Helsedata er en samling av
opplysninger om helsehjelpen du har
fått. Hvert behandlingssted hvor du har
fått helsehjelp, for eksempel sykehus
eller fastlegekontor, skal opprette en
pasientjournal
b) Helsedata kan brukes til forskning,
helseanalyser, kvalitetsarbeid, beredskap
og planlegging. De kan brukes for å
finne ut mer om befolkningens helse,
om kvaliteten på helsetjenesten og om
medisinens effekt og sikkerhet.
c) Helsedata betegner opprinnelig det
som foregår ved sykesengen, men brukes 
i dag mest om det som har å gjøre med 
pasientbehandling og praktisk medisin

Helsedata kan brukes til forskning, 
helseanalyser, kvalitetsarbeid, beredskap 
og planlegging. De kan brukes for å 
finne ut mer om befolkningens helse, 
om kvaliteten på helsetjenesten og om 
medisinens effekt og sikkerhet.

De er en strategisk og brukerrettet 
IT-organisasjon. USIT er den sentrale 
IT-avdelingen ved UiO og har ansvar for å 
levere infrastrukturen, IT-tjenestene og 
IT-løsningene

En kartlegging av den norske 
befolkningen om deres sosiale og 
arbeidsmessige liv, kombinert med 
hvorvidt de er syke eller ikke. I studien 
svarer man på et spørreskjema gjennom 
en signal-utløsning med bankID.

Hvem er USIT?
a) De er en strategisk og brukerrettet
IT-organisasjon. USIT er den sentrale
IT-avdelingen ved UiO og har ansvar for å
levere infrastrukturen, IT-tjenestene og
IT-løsningene
b) USIT er en forskningsgruppe ved
Fakultet for Medisin ved Universitetet i
Tromsø.
c) USIT er et initiativ for tidlig rettet
innovasjon på helsedata, startet i
samarbeid av UiO, NTNU og UiB.

Hva går coronastudien.no ut på?
a) En kartlegging av den europeiske
befolkningen om deres sosiale og
arbeidsmessige liv, kombinert med
hvorvidt de er syke eller ikke.
b) En kartlegging av den norske
befolkningen om deres sosiale og
arbeidsmessige liv, kombinert med
hvorvidt de er syke eller ikke. I studien
svarer man på et spørreskjema gjennom
en signal-utløsning med bankID.
c) En global kartlegging av verdens
befolkning om deres sosiale og
arbeidsmessige liv kombinert med
hvorvidt de er syke eller ikke.

BIGDATA med Gard Thomassen, USIT på Universitetet i Oslo
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Lørn manifesto 
Ingen bør kaste bort tid og penger på ferdigheter som snart er ubrukelige. Vi 
må lære relevante ting for den fremtiden vi skal inn i. En reklame spør: do you 
think it is about mindset or skillset? Svaret er: BOTH! Mindset uten skillset er 
ubrukelig; skillset uten mindset er rettningsløs.

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

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

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

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

Gründer 
Silvija Seres
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Du vil LØRNE om: 

• learnings

Anbefalt lesing: 

• recommended_literature
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Du vil LØRNE om: 

• you-will-learn-about
 
Anbefalt lesing: 

• recommended-litterature 

 

Du vil LØRNE om: 

• Tverrfaglige team
•  

Helhetlig produksjon
•  

Endringsledelse 
•  

Fremtidens produksjon
 
Anbefalt lesing: 

• Norges offentlige utredninger (NOU) sin 
rapport Lærekraftig 

Tema:  LØRNSOC

Expørt:  Dag Arthur Aasbø 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: SARPSBORG 

Lørner:  Silvija Seres 

Dag Arthur Aasbø
Direktør og organisasjon og sam-

funnskontakt fra Borregaard

Få med alle på 
endringsreisen  
Hvordan sørger man for en helhetlig produksjon, i en så 
stor produksjon som Borregård har? Hvordan organiserer 
man et tverrfaglig team som er både suksessrettet og 
fremtidsrettet? I denne episoden av #LØRN snakker 
Silvija med direktør og organisasjon og samfunnskontakt 
i Borregaard, Dag Arthur Aasbø, om hvordan de har klart 
å beholde alle sine ansatte når de har endret 50% av 
produksjonen sin på få år.

Refleksjon 
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