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En digital reise

En digital reise 
 

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende 
direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid. Heidi har lang fartstid innen 
teknologipolitikk og likestillingspolitikk, blant annet fra Kunnskaps-
departementet. Etter 16 år i IKT-Norge går hun etter sommeren 
over til Den Norske Forleggerforening, som står foran en stor 
digital omstilling. I samtalen reflekterer Heidi over hva hun har 
lært etter å ha jobbet i 16 år med å skape gode rammebetingelser 
for det digitale næringslivet. Hun forteller blant annet om hvordan 
teknologipolitikk har gått fra å være en «nerdete» samtale til en 
diskusjon om hvordan man skal løse store samfunnsutfordringer.

Om bedriftenI

IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon som jobber 
for å styrke de overordnede rammebetingelsene for det digitale 
næringslivet. IKT-Norge ble kåret til en av IT-bransjens beste lob-
byorganisasjoner av Computerworld i juli 2004, og av MMI i februar 
2006.

Refleksjon 
Silvija og Heidi diskuterer viktigheten av å kunne koble av den 
digitale verden, og å få nok sanselig stimuli, opplevelser, sosial 
trening med sine utfordringer, ute i den virkelige verden. Stadig 
mer forskning viser at skjermtid uten struktur og måtehold 
kan være skadelig, og fremtidige generasjoner av VR-teknologi 
kan utfordre oss på skillet mellom virtualitet og virkelighet. 
Hvordan kan samfunnet balansere mellom å videreutvikle denne 
teknologien, og samtidig regulere bruken av den så den blir 
helsemessig forsvarlig?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Heidi Austlid 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Leder

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• Norges unike posisjon og muligheter 
• De nye jobbene 
• Regulering som driver innovasjon 
• Livslanglæring

Anbefalt lesing: 

• Akkurat nå leser jeg mye av Jon Fosse – 
som er en nydelig dans å trå seg gjennom 
Sara Omar – Dødevaskeren, en utrolig 
sterk bok

 

PERSPEKTIV 6. LEDER med Heidi Austlid. IKT-Norge

HEIDI AUSTLID
ADM. DIREKTØR
IKT-NORGE
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PERSPEKTIV 6. LEDER med Heidi Austlid. IKT-Norge

 Det finnes data som 
er verdifull for utviklingen 
av velferdsstaten. Data bør 

jo brukes til å persontilpasse 
tjenester og service fra 

offentlig sektor. Det er et 
hav av muligheter som er 
mye, mye større enn de 

utfordringene vi står i, men vi 
diskuterer bare utfordringene.

- Heidi Austlid



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig?
Jobber som administrerende 
direktør i IKT-Norge. Etter 
16 år skal jeg gå over til Den 
Norske Forleggerforening som 
administrerende direktør. Før jeg 
begynte å jobbe i IKT-Norge jobbet 
jeg i kunnskapsdepartementet 
hvor jeg blant annet jobbet 
med likestillingspolitikk og 
teknologipolitikk. Nå bor jeg i Oslo 
med mine to barn. 

Har i det siste blitt en slags 
hobbygartner og har spesialisert 
meg på å dyrke agurker. Jeg 
kommer opprinnelig fra en 
pedagog-familie hvor dyrking av 
diverse grønnsaker var populært. 
Det er kanskje der agurk-
fascinasjonen min kommer fra. 

Ellers liker jeg veldig godt å gjøre 
helt andre ting enn å sitte foran 
en skjerm når jeg ikke er på jobb. 
Er veldig opptatt av ungene mine 
sine oppvekstsvilkår og prøver å 
engasjere meg så mye som mulig i 
det. Som person trigges jeg veldig 
av det som er umulig. 

Jeg er optimist og tenker at det 
må være mulig å gjøre det umulige 
mulig. Man må bare tenke smart 

nok. Det var det bestefaren min 
som lærte meg.

Hva er det viktigste oppdraget i 
din organisasjon, og hvorfor trigger 
dette deg?
IKT-Norge er en bransjeorganisasjon 
for IT-næringen. IT-næringen 
vokser i alle bredder nå, og det 
er veldig mange som definerer 
seg som å være en del av det 
digitale næringslivet. IKT-Norge 
sin jobb handler om å skape gode 
rammebetingelser for dette digitale 
næringslivet. Vi skal gi verdi tilbake 
til medlemmene slik at de kan drive 
forretning på bedre måter. 

Da jeg startet handlet IKT-politikk 
om teknologi og ting som folk 
ikke forstod, og veldig lite om hva 
det betydde for endring i offentlig 
sektor, helsesektoren, utdanning 
osv. Men teknologipolitikk har nå 
gått fra å være en ganske nerdete 
samtale til å bli en diskusjon om 
hvordan teknologi kan være med på 
å løse store samfunnsutfordringer 
som vi står ovenfor, både nasjonalt 
og internasjonalt. Det er enormt 
spennende.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Vi har lenge vært et land med en 
av verdens beste infrastrukturer. Vi 
er også veldig digitalt modne som 

forbrukere. Coronasituasjonen har 
til og med vist oss at det er mulig 
å jobbe både enda smartere og 
enklere.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?
Vi har uten tvil blitt bedre på 
teknologiske hjelpemidler. Jeg tror 
man må prøve å bli flinkere på å 
sette grenser fordi jobb og fritid 
flyter over i hverandre i disse tider. 
Jeg merker selv at jeg blir veldig 
skjerm-trøtt.

PERSPEKTIV 6. LEDER med Heidi Austlid. IKT-Norge
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KURS SPØRSMÅL

Scann og besøk bedriften
https://www.ikt-norge.no/

RIKTIG SVAR

Hva forteller Heidi Austild at ble 
et vendepunkt - hvor synet på IT 
endret seg fra å handle om for 
eksempel IT-infrastruktur - til 
å handle om endring i offentlig 
sektor, helsesektoren, utdanning, 
og om hvordan IT kunne løse store 
samfunnsutfordringer?
a) Da Senter for IKT i utdanning ble
opprettet i 2010
b) Da Digitaliseringsrådet publiserte
Digitaliseringsrundskrivet 2016
c) Da næringslivet og det offentlige
gikk sammen om å begynne å
bruke og definere begrepet om
digitalisering

Hva er mandatet til de som jobber i 
IKT-Norge?
a) Å jobbe for at flere unge velger
utdannelser av verdi det digitalisert
samfunnet
b) Å pushe på for gode
rammebetingelser for det digitale
næringslivet
c) Å drive lobbyvirksomhet for at
digital innovasjon vektlegges politisk

Hilde og Silvija diskuterer at det 
offentlige i Norge har mye data som 
er viktig for verdiskapning, ikke er 
sensitive persondata, og kan brukes 
til å utvikle tjenester i fra offentlig 
sektor. Hva var hovedpunktene for at 
sensitiv persondata burde deles mer 
innen helsesektoren i Norge?
a) Offentlige sektorer bør ikke
basere seg på data om befolkningen,
lagret hos internasjonale aktører
b) Helsesektoren behøver at
befolkningen bidrar med all den data
de kan få.
c) Vi lever i et velferdssamfunn
hvor sensitiv persondata om
helse ikke kan misbrukes av
private aktører, som for eksempel
forsikringsselskaper

c) Da næringslivet og det offentlige
gikk sammen om å begynne å
bruke og definere begrepet om
digitalisering

b) Å pushe på for gode
rammebetingelser for det digitale
næringslivet

c) Vi lever i et velferdssamfunn
hvor sensitiv persondata om
helse ikke kan misbrukes av
private aktører, som for eksempel
forsikringsselskaper

PERSPEKTIV 6. LEDER med Heidi Austlid. IKT-Norge

I denne episoden av #LØRN 
snakker Silvija med administre-
rende direktør i IKT-Norge, Heidi 
Austlid.

POLITICS
HEIDI AUSTLID
ADM. DIREKTØR
IKT-NORGE
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Norge mot verden

Norge mot verden 
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med Principal i 
Summa Equity, Birger Steen. Summa Equity investerer i bedrifter 
og løsninger som kan være avgjørende i møtet med de økende 
utfordringene verdenssamfunnet får gjennom befolkningsvekst, 
en voksende økonomi, og en eksponentiell grad av teknologisk 
innovasjon. Silvija og Birger reflekterer over Norges posisjon og 
muligheter for fremtiden, data som nasjonal ressurs og motivasjon 
for innovasjon. De diskuterer også forutsetningene for hvordan vi 
skal kunne gjøre norske forretningsmodeller mer synlig globalt, og 
hvilken effekt det vil ha.

Om bedriften 
Summa Equity er et tematisk verdipapirforetak definert av et 
dedikert team som har samlet seg for å investere i selskaper som 
takler noen av våre globale utfordringer. Summa Equity fokuserer 
på selskaper i bransjer støttet av megatrender innenfor tre temaer: 
Ressurseffektivitet, demografisk endring og virksomheter forankret 
i teknologi.

Refleksjon 
Kulturen som er skapt med å kjøpe produkter brukt eller ta over 
gratis etter noen som ikke ønsker de eiendelene lenger, eller for 
eksempel den ekspandere muligheten til enkel og billig korttidsleie 
av biler fremfor å eie, er bare noen tiltak som er med på å endre 
hvordan vi ser på bruken av ressurser i samfunnet. Er det andre 
områder av hverdagen vår hvor vi konsumerer ressurser, som 
kan ta inspirasjon av disse tiltakene for redusering av utslipp, og 
som kan gi ideer til nye mønstre av konsumpsjon i samfunnet, og 
dermed også nye forretningsmodeller og bedrifter? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Birger Steen 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Leder

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• Norges unike posisjon og muligheter
• De nye jobbene Regulering som 

driver innovasjon
• Livslanglæring 

Anbefalt lesing: 

• 
 

PERSPEKTIV 6. LEDER med Birger Steen. Summa Equity

BIRGER STEEN
PRINCIPAL
SUMMA EQUITY
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PERSPEKTIV 6. LEDER med Birger Steen. Summa Equity

 Skandinaviske 
samfunn blir ofte lagt fram 
som de mest harmoniske og 
lykkeligste, og der individer 

har store muligheter til å 
utrykke – og utvikle seg 
selv. Det er en omgivelse 
som jeg setter veldig stor 
pris på. Jeg tror at det å 
ta den typen tankegods, 

forretningsmodeller og den 
type og organiseringsmodeller 
som vi har utviklet i Norden 

og da i Norge spesielt – å 
forsøke å gjøre det mer 

globalt og mer synlig, det kan 
ha en stor effekt.

- Birger Steen
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg studerte på Universitetet 
i Oslo hvor jeg var så heldig og 
tok et fag innen programmering. 
Jeg ble veldig inspirert og byttet 
skole for å studere data på NTH. 
Der gikk jeg i 4 år. På veien ble 
jeg litt distrahert og endte opp 
med å bruke mye tid på industriell 
økonomi og organisasjonsutvikling/
teknologiledelse. Jeg endte etter 
hvert opp i forsvaret, og bestemte 
meg etterpå for å takke ja til en 
jobb i det som da var Sovjetunionen 
i et lite oljehandelsselskap. Etter 
to år der flyttet jeg tilbake til Norge 
og begynte å jobbe i McKinsey. Der 
jobbet jeg med en klient som fort 
ble til et favorittselskap, nemlig 
Schibsted, og har jobbet med 
selskapet siden det. 

Jeg endte etter hvert opp i 
Microsoft som jeg ledet i åtte år 
både her i Norge og i Russland. 
Deretter var jeg konsernsjef i et 
selskap som het Parallels som ble 
solgt i 2016, og etter det har jeg 
hatt ulike roller. 

Nå jobber jeg som Principal i 
Summa Equity, og er styreleder i 
Nordic Semiconductor og svenske 
Parego. Jeg er også styremedlem 

i Cognite, Nordea og Schibsted. 
Personlig er jeg musikalsk og spilte 
i mine yngre dager i band. Jeg 
pleide å spille på gaten utenfor der 
McKinsey holdt til, hvor jeg senere 
endte opp med å jobbe.

Hvorfor valgte du å flytte tilbake til 
Norge? 
Jeg er kanskje prinsipielt 
opportunistisk og ser at det er 
muligheter her. Jeg setter veldig 
stor pris på den sosiale kontrakten 
og høye graden av tillit vi har i 
Norge. Etter 10 år i USA merker 
man at det er et veldig bipolart 
samfunn; man har de som har mye 
og vil ha enda mer, og man har 
de som har veldig lite og som på 
mange måter lever hver dag med 
veldig liten sikkerhetsmargin. Det 
blir som to forskjellige samfunn 
som lever ved siden av hverandre, 
med liten mobilitet og tillit mellom 
de to. Verdien av en fungerende 
sosial kontrakt er veldig vanskelig 
å ikke verdsette høyt i pris når man 
ser kontrastene mellom de to.

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Vi har blant annet Ruter og Altinn 
som leverer unik og verdensledende 
teknologi. Vi må derimot bli bedre 
på å gjenkjenne denne unike 
teknologien og være i stand til å 
skalere og globalisere det.

PERSPEKTIV 6. LEDER med Birger Steen. Summa Equity
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KURS SPØRSMÅL

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

RIKTIG SVAR

Birger Steen nevner et sitat i den 
forbindelse å bygge bro mellom 
respektive innovasjonsmiljøer i 
Norge og i USA. Hva er det sitatet? 
a) “Å finne sammen er en
begynnelse, å være sammen er
fremgang, og det å jobbe sammen er
suksess”
b) “Et speil fungerer ikke hvis man
står for nærme det speilet”
c) “Kunnskap, kan det hende du får
fra bøker, men visdom er fanget i
deg, så slipp den løs”

Hva nevnes som de tre viktigste 
fokusområdene vi bør ha i Norge når 
det kommer til å bygge nye tech-
produkter og industrier for et globalt 
marked?  
a) Vi må gjenkjenne det unike og
bli ledende på verdensmarkedet før
noen andre gjør det
b) Vi må bygge forretningsplaner
for digitale produkter, realisering
av produktene bør kunne settes
ut til internasjonal kompetanse og
at produktene oppnår en så høy
kvalitet som mulig
c) Vi bør arbeide parallelt med så
mange alternative prototyper av
tech-produkter som mulig, orientere
oss om globale konkurranse og delta
på nasjonale konferanser

Norge har lenge vært verdensledende 
på mobilnett som 1G-4G. Hvilken 
posisjon har Norge når det gjelder 
utvikling av, tilrettelegging for, og 
implementering av 5G?
a) Vi er fortsatt verdensledende
på teknologi for mobilnett, og
innovasjonen vi er med og gjøre
i utviklingen og bruken av 5G
begynner allerede å skape et nytt
arbeidsmarked i Norge
b) Vi ligger langt bak, noe som
ikke gir grunnlag for at vi kan
skalere produkter, teknologi og nye
industrier med dette her ut i verden
c) Vi er i gang, men er for øyeblikket
avhengig av utenlandske aktører,
noe som gjør av vi mister posisjon i
prosjektene vi utvikler fremover

a) “Et speil fungerer ikke hvis man
står for nærme det speilet"

a) Vi må gjenkjenne det når vi har
noe unikt, forstå at det kan bli
globalisert, og siden skalere opp og
go for broke, for å rekke bli ledende
på verdensmarkedet før noen andre
gjør det

a)Vi ligger langt bak, noe som
ikke gir grunnlag for at vi kan
skalere produkter, teknologi og nye
industrier med dette her ut i verden

PERSPEKTIV 6. LEDER med Birger Steen. Summa Equity

I denne episoden av #LØRN 
snakker Silvija Seres med 
Principal i Summa Equity, Birger 
Steen.

POLITICS
BIRGER STEEN
PRINCIPAL
SUMMA EQUITY
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Universitetenes rolle i omstilling og innovasjon i 

samfunnet

Universitetenes rolle i 
omstilling og innovasjon i 
samfunnet 
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, 
med prorektor i nyskaping og professor i medisinsk teknologi ved 
NTNU, Toril Hernes, om den «hemmelige» kunnskaps - og te-
knologibanken vi har i våre universiteter og hvordan vi kan utløse 
innovasjonspotensialet. Toril er utdannet sivilingeniør i biofysikk 
og medisinsk teknologi og har PhD i medisinsk teknologi. Hun 
er opptatt av at samfunnet skal ta del av kunnskapen som 
universitetet og høyskolesektoren har, og kaller det en gullgruve. 

Om bedriften 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig 
universitet i Norge, og fra 2016 landets største. Det har hovedsete i 
Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. NTNU har hovedansvar 
for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og har også et bredt 
tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunns-
vitenskap, i tillegg til profesjonsutdanning innenfor blant annet 
lærerutdanning, arkitektur og planlegging, billedkunst, grafisk 
design, ingeniørfag, medisin og helsefag, musikk, produktdesign, 
psykologi, regnskap og revisjon, shippingledelse og siviløkonom-
studium. NTNU ble opprettet i 1996 gjennom en sammenslåing av 
seks institusjoner for forskning og høyere utdanning i Trondheim.

Refleksjon
Det sitter på mye god og relevant kunnskap på de norske 
universitetene og høyskolene. Hvordan kan denne komme til nytte i 
samfunnet mer enn den gjør i dag? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Toril Hernes 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Leder

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• Livslang læring 
• Digitalisering 
• Mulighetene og utfordringer i 

teknologi 

Anbefalt lesing: 

• Bli med på innsiden- NTNU safari – 
forstå UH-sektoren bedre

 

PERSPEKTIV 6. LEDER med Toril Hernes. NTNU

TORIL HERNES
PROREKTOR I NYSKAPING 
OG PROFESSOR I 
MEDISINSK TEKNOLOGI
NTNU
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PERSPEKTIV 6. LEDER med Toril Hernes. NTNU

 Mitt 
samfunnsengasjement går 

på å sørge for at samfunnet 
faktisk får lov til å del 

av den kunnskapen som 
vi har i universitet og 

høyskolesektor, for det er en 
gullgruve uten like. Det er 
litt trist at folk ikke vet alt 

det vi har, jeg jobber mot at 
den kompetansen kommer 

samfunnet til gode
- Toril Hernes



Intervju

14

Hvem er du, personlig og faglig?  
Engasjert, drivende, innovativ, 
strukturell, kvalitetsbevisst. 

Hva leverer din organisasjon, 
enklest forklart?  
Medarbeidere for fremtiden 
gjennom utdanning (studenter), 
Kunnskap og kompetanse 
(forskning), løsninger (innovasjon). 

Hva bør jeg lære fra deg?  
At UH-sektoren er viktig for 
omstilling og innovasjon fremover, 
- at dette er underkommunisert og 
må løftes frem, At NTNU er spesielt 
viktig fordi vi besitter kunnskap 
om de nye teknologiene som vil 
kunne bidra til løsningene som 
dekker de fremtidige behovene, At 
grunnleggende langsiktig forskning 
er avgjørende for radikal innovasjon 
og omstilling, At vi må høste fra 
investeringene i forskning, omsette 
forskningsresultater til innovasjon. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Kunnskap om endring, 
endringskompetanse, kunnskap om 
fremtidens behov, kunnskap om 
teknologier som kan dekke behov, 
evne å se sammenhenger.  

Noen interessante nye dilemmaer?  
Kvalitet og relevans, motsetninger 
eller ikke?   

Hvem inspirerer deg?  
Ikke noen spesiell person, 
men blir inspirert av 
utfordringer, engasjement, 
kvalitet, gode prestasjoner, se 
sammenhenger. 

Ditt viktigste prosjekt det siste 
året?   
Økosystem for innovasjon og 
nyskaping i UH-sektoren.  

Tips til modernisering i din sektor?  
Det vi gjør på NTNU innen 
nyskaping.  

Har Norge noen unike muligheter?   
Samarbeid. 

Beste overraskelse fra Covid-19?   
COVID-19 testen – innovasjon fra 
NTNU.  

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?  
JA. 

PERSPEKTIV 6. LEDER med Toril Hernes. NTNU
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KURS SPØRSMÅL

Scann og besøk bedriften
https://www.ntnu.no/ansatte/toril.hernes

RIKTIG SVAR

Hva beskriver Toril som en 
gullgruve som kan bidra positivt til 
samfunnet?
a) Kunnskap som de sitter på i
universitetet og høyskolesektoren
b) Vindkraft og produksjonen av
turbiner
c) Mineralene som finnes i havet
rundt Norge

Hva er en UH sektor?
a) Universitet -og høyskolesektor
b) Universitet -og
havnkonstruksjoner
c) Undervisning om hav sektoren

Hva mener Toril ikke behøver å være 
motsetninger?
a) Relevant forskning og
grunnleggende forskning
b) Relevant kunnskap og
grunnleggende kunnskap
c) Relevant læring og grunnleggende
læring

a) Kunnskap som de sitter på i
universitetet og høyskolesektoren

a) Universitet -og høyskolesektor a) Relevant forskning og
grunnleggende forskning

PERSPEKTIV 6. LEDER med Toril Hernes. NTNU

I denne episoden av 
#LØRN snakker, Silvija Seres, 
med prorektor i nyskaping og 
professor i medisinsk teknologi 
ved NTNU, Toril Hernes.

POLITICS
TORIL HERNES
PROREKTOR I NYSKAPING 
OG PROFESSOR I 
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Større mangfold i næringslivet

Større mangfold i 
næringslivet 
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med rektor ved UiB, Dag 
Rune Olsen. Dag Rune er utdannet biofysiker og har en doktorgrad 
i medisinsk fysikk. I tillegg til å være rektor leder han Universitets- 
og Høgskolerådet, som er en samling av alle institusjoner for 
høyere utdanning i Norge. Dag Rune er lidenskapelig opptatt av 
tverrfaglighet, og har blant annet fått i oppdrag av FN å utforme et 
globalt nettverk for å løse utfordringer knyttet til bærekraftig hav. I 
episoden deler han sine tanker rundt mangfold i norsk næringsliv, 
hvordan universitetet jobber med innovative løsninger, samt 
om analytiske ferdigheter i kombinasjon med det skapende og 
kreative, omstillingsdyktige studenter og hvordan teknologien skal 
drive Norge fremover.

Om bedriften 
Universitetet i Bergen er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 
000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Universitetet i 
Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker 
de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke 
tilhørende institutter og faglige sentre. Universitetet er også del av 
et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjon-
er.

Refleksjon 
Den nye møteplassen for tverrfaglighet i Bergen fører til omorgan-
iseringer og helt nye måter å jobbe på. Vil en slik fysisk samling 
fungere for alle slags bedrifter?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Dag Rune Olsen 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Leder

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• Norges unike posisjon og muligheter
• De nye jobbene 
• Regulering som driver innovasjon 
• Livslanglæring 
• Tverrfaglighet

Anbefalt lesing: 

• Mariana Mazzucato - Innovation State
 

PERSPEKTIV 6. LEDER med Dag Rune Olsen. UiB

DAG RUNE OLSEN
REKTOR
UIB
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PERSPEKTIV 6. LEDER med Dag Rune Olsen. UiB

 Våre studenter skal 
være med å drive endringer, 

ikke bare tilpasse seg en 
arbeidsplass

- Dag Rune Olsen
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Hvem er du, personlig og faglig?
Rektor ved Universitetet i Bergen 
og leder for Universitets- og 
Høgskolerådet – en samling av alle 
institusjoner for høyere utdanning 
i Norge. Jeg er utdannet biofysiker 
og har en doktorgrad i medisinsk 
fysikk fra Universitetet i Oslo. Før 
jeg ble rektor på UiB var jeg dekan 
på samme universitet, og før det 
kreftforsker. Jeg har fått lov til å 
være både forsker og underviser 
i en del år, og har også de senere 
årene fått muligheten til å lede 
institusjoner og virksomheter på 
ulike nivåer.

Hva er det viktigste oppdraget i din 
organisasjon,  og hvorfor trigger 
dette deg?
Vi arbeider med temaer som 
i stor grad handler om store 
globale samfunnsutfordringer på 
en eller annen måte. Ett av disse 
temaene handler om tverrfaglighet. 
Eksempelvis fikk vi ansvar av FN 
knyttet til bærekraftsmål nummer 
14 – bærekraftig hav, hvor vi som 
akademisk institusjon skal lage 
et globalt nettverk på tvers av 
institusjoner.

Hva bidrar du med på en  unik 
måte, hva bør vi lære fra deg?
Jeg gjør det jeg gjør fordi jeg 
synes det er utrolig morsomt og 
spennende. Det å få lov til å lede 
en institusjon for høyere utdanning 
og forskning i disse dager er 
stimulerende fordi det handler om 
de unge menneskene – de som skal 
forme samfunnet i årene fremover. 
Vi ser entusiasmen disse unge 
bringer med seg.

Hva tror du er relevant kunnskap  
eller evner for fremtiden?
Tverrfaglighet. Vi må evne å jobbe 
sammen for å skape ting.

Ditt  livsmotto?
Jeg ser meg ikke tilbake.

PERSPEKTIV 6. LEDER med Dag Rune Olsen. UiB
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KURS SPØRSMÅL

Scann og besøk bedriften
https://www.uib.no/rektoratet/74541/
rektor-dag-rune-olsen

RIKTIG SVAR

Universitetet i Bergen er tildelt en 
ledende rolle i arbeidet med?
a) Nullutslipp fra oljesektor i 2050
b) Nato og deres arbeid for bedre
styresett
c) Bærekraftsmål 14

Hva heter plassen i Bergen hvor 
nerder møter businessfolk og 
arbeider tverrfaglig?
a) Signal Mediahus Bergen
b) City Lab Bergen
c) Media City Bergen

Betegnelsen “boksologi” nevnes 
flere ganger i løpet av podkasten, 
hva menes her?
a) En ideologi hvor man jobber best
helt alene
b) En struktur hvor flere jobber i en
og samme boks og samarbeider seg
fram til løsninger
c) Påtvungen struktur hvor man
jobber kun innen sitt eget felt

a) Nato og deres arbeid for bedre
styresett

b) City Lab Bergen b) En struktur hvor flere jobber i en
og samme boks og samarbeider seg
fram til løsninger

PERSPEKTIV 6. LEDER med Dag Rune Olsen. UiB

I denne episoden av #LØRN 
snakker Silvija med rektor ved 
UiB, Dag Rune Olsen. Dag Rune.

POLITICS
DAG RUNE OLSEN
REKTOR
UIB
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Nasjonale ringvirkninger av gründer-Norge

Nasjonale ringvirkninger 
av gründer-Norge 
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med CEO 
i StartupLab, Per Einar Dypvik, som har jobbet i 30 år med 
teknologisk innovasjon, forskning og entrepenørskap. StartupL
ab skal hjelpe oppstartselskaper som inkubator, akselerator og 
investor. I episoden forteller Dypvik at de som ønsker å drive med 
gründerskap må gå all-in, for gründerskap er ikke noe du bare kan 
drive med på fritiden.  

Om bedriften 
StartupLab er en teknologiinkubator og en tidlig investor i Oslo 
Science Park. For tiden er 82 tekniske oppstart og ca. 350 gründere 
en del av laboratoriet. StartupLab sin filosofi er å blande erfarne 
tekniske entreprenører med de mindre erfarne. Organisasjonen er 
stolte av å ha noen av nøkkelpersonene og grunnleggerne av Opera 
Technology, Funcom, Trolltech og Confirmit tilknyttet selskapene 
sine.

Refleksjon 
Hvilke ringvirkninger kan AI bringe til samfunnet på godt og vondt? 
Og et vellykket gründerskap er basert på elastisk arbeid, hva betyr 
det? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Per-Einar Dybvik 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Leder

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• Norges unike posisjon og muligheter
• Gründerskap 
• Teknologisk utvikling av samfunnet

Anbefalt lesing: 

• Explained på Netflix lærer meg litt om 
mange ting som jeg normalt sett ikke 
interesserer meg for som er en fin måte å 
få litt andre perspektiver.

 

PERSPEKTIV 6. LEDER med Per-Einar Dybvik. StartUp Lab

PER-EINAR DYBVIK
CEO
STARTUP LAB
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PERSPEKTIV 6. LEDER med Per-Einar Dybvik. StartUp Lab

 Etter 30 år med 
teknologisk innovasjon, 

forskning og entreprenørskap 
er jeg blitt litt mer bekymret 
for uheldige konsekvenser 
teknologi kan få for vårt 

samfunn hvis vi ikke er litt 
mer bevisst i våre holdninger, 
oppdragelse, undervisning og 

politikk
- Per-Einar Dybvik
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Betrakter meg selv som innovatør, 
men litt risikoavers. Trigges av ny 
teknologi og hva det kan brukes til.    

Hva leverer din organisasjon, 
enklest forklart?  
StartupLab hjelpe 
oppstartselskaper som inkubator, 
akselerator og investor.  

Hva bør jeg lære fra deg?  
Jeg tror ikke du lærer av dette, 
men jeg trenger at folk rundt oss 
må lære seg at gründere finnes i 
alle former og fasonger, men at 
noen er startups er viktigere enn 
andre for at Norge skal lykkes med 
å skape mange nye arbeidsplasser, 
skape eksportinntekter og bidra til 
omstilling.  

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Mange ting, men hvis jeg skulle 
studert på nytt ville jeg tatt en 
kombinasjon av matematikk, 
statistikk og programmering.  

Noen interessante nye dilemmaer?  
Etter 30 år med teknologisk 
innovasjon, forskning og 
entreprenørskap er jeg blitt 
litt mer bekymret for uheldige 

konsekvenser teknologi kan få 
for vårt samfunn hvis vi ikke er 
litt mer bevisst i våre holdninger, 
oppdragelse, undervisning og 
politikk.    

Hvem inspirerer deg?  
Mennesker som er ydmyke og 
lyttende, men samtidig uredde 
og litt bull. Her i Norge: Magnus 
Wanberg i ReMarkable & Karl 
Munthe-Kaas i Kolonial. 

Ditt viktigste prosjekt det siste 
året?   
Prosjektet mitt det siste året og 
siste årene har vært å få til enda 
bedre samarbeid mellom startups 
og det etablerte næringslivet, 
og det siste året har mye fokus 
handlet om å få på plass en større 
satsing innenfor grønn energi .  

Har Norge noen unike muligheter?  
Norge har mange muligheter 
innenfor flere sektorer, men jeg tror 
at Norge mange muligheter fordi vi 
kan teste ut ting i storskala i et lite 
land hvor innbyggerne adopterer 
teknologi raskt, er kunnskapsrike, 
tillitsfulle og hvor vi kan skape godt 
samspill mellom offentlig og privat 
virksomhet.   

Beste overraskelse fra Covid-19?  
At så mange selskaper i StartupLab 
klarer seg veldig godt i krisen og 
et oppsving eks. Ordr, Conferer, 
Globus.ai, Huddly.   

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?   
Bærekraft i et miljø- og 
klimaperspektiv: Tror vi har helt 
unike muligheter med mange unge 
kunnskapsrike mennesker som 
med hjelpe av grønne offentlige 
innkjøp og et endringsvillig etablert 
næringsliv kan bidra til å skape 
store eksportinntekter og norske 
arbeidsplasser.  

Ditt favorittuttrykk, i krevende 
tider?   
Det må vel bli noe Churchillsk som 
"If you’re going through hell, keep 
going". 

PERSPEKTIV 6. LEDER med Per-Einar Dybvik. StartUp Lab
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KURS SPØRSMÅL

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

RIKTIG SVAR

Hva er StartupLab og hvor holder 
de til? De er en inkubator og 
tidligfaseinvestor for ambisiøse 
teknologistartere, lokalisert i Oslo 
og...
a) Bergen.
b) Trondheim.
c) Tromsø.

Hva har StartupLabs hovedfokus på?
a) Miljøvennlig teknologiMiljøvennlig
teknologi
b) Salgbar teknologi
c) minimalistisk teknologi

Hva ser StartupLabs etter?
a) Teknologitunge bedrifter med
produkter som har internasjonalt
potensiale
b) Teknologitunge bedrifter med
produkter som har potensiale i
Norden
c) Teknologitunge bedrifter med
produkter som har potensiale i
Norge

a) StartupLab er en inkubator og
tidligfaseinvestor for ambisiøse
teknologistartere, lokalisert i Oslo og
Bergen.

b) Salgbar teknologi a) Teknologitunge bedrifter med
produkter som har internasjonalt
potensiale

PERSPEKTIV 6. LEDER med Per-Einar Dybvik. StartUp Lab

I denne episoden av 
#LØRN snakker Silvija Seres 
med CEO i StartupLab, Per Einar 
Dypvik.

POLITICS
PER-EINAR DYBVIK
CEO
STARTUP LAB
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Digitalisering i møte med det tradisjonelle

Digitalisering i møte med 
det tradisjonelle 
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med tidligere 
konsernsjef i DnB, Rune Bjerke, om jubelen på Bjørvika da VIPPS 
nådde én million nedlastinger, alt som har utviklet seg innen 
digitale tjenester siden den gang, og det tradisjonelle mot det 
teknologiske innen finans og næringslivet. Hvordan vil banken se 
ut i fremtiden? Hva blir de viktigste jobbene, og hvordan skal vi få 
flertallet med? 

Om bedriften 
DNB er Norges største finanskonsern og var i 2017 landets sjette 
største selskap målt i omsetning. Konsernsjef er Kjerstin Braathen, 
som 1. september 2019 etterfulgte Rune Bjerke (2007–2019).

Refleksjon 
Under Covid satte kompetanse innen flere bransjer seg ned 
og jobbet døgnet rundt for å bidra til løsninger for hvordan 
næringslivet kunne kompenseres for de økonomiske utfordringene 
krisen bar med seg. Resultatet muliggjøre et ennå bedre tilbud 
for befolkningen, raskere behandlingstid og reaksjonstid ved 
digitalisering av tjenester. Hvordan kan vi dra nytte av denne akutte 
omveltningen til å fortsette utviklingen av forbedrende digitale 
tjenester?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Rune Bjerke 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Leder

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• Norges unike posisjon og muligheter 
• De nye jobbene 
• Regulering som driver innovasjon 

Anbefalt lesing: 

• Jeg ser mye videosnutter fra fremtrende 
forskere på YouTube

 

PERSPEKTIV 6. LEDER med Rune Bjerke. DnB

RUNE BJERKE
TIDLIGERE KONSERNSJEF
DNB
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PERSPEKTIV 6. LEDER med Rune Bjerke. DnB

 Nå er jeg en 
pensjonert bankmann 

så dette er en antagelse 
av hva som kommer til 
å skje i banker, men det 

kommer til å bli viktig med 
konseptutvikling, digitale 

tjenester og produkter 
i bank. Vi vil se mer av 

spare-roboter, og IT-folk og 
matematikere som søker seg 
jobber hit. Men, det er også 
viktig med kundebehandlere 

og tradisjonelle bankfolk 
til å følge opp, vi trenger et 
økosystemsom kundene kan 

benytte seg av.
- Rune Bjerke
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Utdanning: 
Exam.Oecon fra Universitetet i Oslo 
og Master of Public Administration 
(MPA) fra Harvard University. 

Sosiale medier: 
Instagram: RuneErKul. 

Hvem er du, personlig og faglig? 
Har nylig gått av som konsernsjef i 
DnB etter 13 år. Reisen jeg fikk lov 
til å være med på i bank og finans 
var utrolig spennende. Da jeg kom 
inn hadde jeg ingen erfaring fra 
bank og jeg hadde aldri definert 
meg selv som en bankmann. 

På generelt grunnlag mener jeg 
det er best at store virksomheter 
rekrutterer etterfølgere til 
toppsjefer internt fordi man da har 
en mye større grad av kontinuitet i 
ledelsen og i endringsarbeidet. Men 
noen ganger er det sannsynligvis 
mye riktigere å rekruttere utenfra. 
Da jeg kom inn i det som da 
het DnB NOR hadde de nylig 
gjennomført flere fusjoner og 
oppkjøp, og det var et selskap med 
mange ulike kulturer og merkevarer. 

Jeg tror at styret og 
ansettelsesutvalget tenkte at; 
for at ikke noen av partene eller 

kulturene innad i virksomhetene 
skulle føle at de hadde et overtak 
på bekostning av andre henter vi 
inn en person utenfra som ingen 
kan beskylde for å tilhøre den ene 
eller andre leieren. Derfor jobbet 
jeg mye i starten med å få disse 
ulike kulturene og merkevarene til 
å smelte sammen til én ved hjelp 
av en felles visjon, felles verdier og 
felles ledelsesprinsipper. Det var 
den første store endringsreisen jeg 
fikk være med på DnB. 

Hvis du ser tilbake på dine 13 år 
i DnB, hva var dine 3 viktigste 
prosjekter eller endringer? Ting 
henger veldig ofte sammen. Jeg 
tror at dette med mangfold, bruk av 
teknologi og å skape indre stolthet 
gjennom å utvikle Vipps, henger 
sammen med den verdiskapningen 
og lønnsomhetsutviklingen vi 
hadde. Jeg vil hevde at Vipps 
var det mest spennende jeg 
fikk lov til å være med på. Den 
kulturelle endringsreisen og 
kompetanserelaterte endringsreisen 
var kanskje vel så viktig. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Vi har et vanvittig godt samspill 
mellom statlige virksomheter 
som er nødvendig å ha som 
samarbeidspartner for bankene, 
slik som for eksempel 
Skatteetaten, Kartverket og 

Brønnøysundregistrene. Det at 
norske banker kan tilby et boliglån 
og behandle søknaden på ett 
minutt, og alt lastes opp digitalt, 
forstår ikke bankfolk i Europa 
og resten av verdenen er mulig. 
Tillitten i det norske samfunnet, 
innovasjonskraften og samspillet 
mellom privat og offentlig sektor er 
helt avgjørende for Norges utvikling.

PERSPEKTIV 6. LEDER med Rune Bjerke. DnB
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KURS SPØRSMÅL

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

RIKTIG SVAR

Hva nevner Rune Bjerke som 
blant de viktigste endringene han 
var involvert i under tiden som 
konsernsjef i DNB?
a) Utviklingen av DNB Nyheter,
som en egen nyhetskanal for
finans, kommunikasjonen av DNB’s
profilering, og interesseområder
b) Planleggingen og de tidlige
utviklingsstadiene av DnB Status,
som gir kundene oversikt på
driftsavvik i DNB’s systemer
c) Mangfold, fokus på teknologi og
utviklingen av Vipps

Hva trekker Rune Bjerke frem som 
unikt ved det norske banksystemet, 
som også DNB er et eksempel på, 
sammenlignet med banksystemer 
nedover i Europa?
a) Konkurransen som skapes i et
land med mye innovasjon, og relativt
få aktører i det Norske finansielle
systemet, muliggjør rask innovasjon
på verktøy som i godeser kundene
på tvers av hvilke banker de er
tilknyttet
b) Det innovative samspillet mellom
private teknologibedrifter og statlige
virksomheter i offentlig sektor
c) Holdninger mot lovverket
og reguleringer av det ovenfor
verdipapirer

Hvilken sektor nevner Rune Bjerke 
som en som vi kan forvente at vi 
snart ser det samme teknologiske 
løftet innenfor, slik som i hva 
digitalisering har gjort for 
personreiser, finansiell- og offentlig 
sektor så langt?
a) Helsesektoren
b) Transport- og logistikksektoren
c) Bygg- og anleggsektoren

a) Mangfold, fokus på teknologi og
utviklingen av Vipps

b) Det innovative samspillet mellom
private teknologibedrifter og statlige
virksomheter i offentlig sektor

b) Transport- og logistikksektoren

PERSPEKTIV 6. LEDER med Rune Bjerke. DnB

I denne episoden av #LØRN 
snakker Silvija Seres med 
tidligere konsernsjef i DnB, Rune 
Bjerke.

POLITICS
RUNE BJERKE
TIDLIGERE KONSERNSJEF
DNB
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Omstilling til et grønnere og smartere Norge

Omstilling til et grønnere 
og smartere Norge 
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende 
direktør i Abelia, Øystein Eriksen Søreide. I Abelia jobber Øystein 
med å sikre fremtidens velferdssamfunn gjennom å skape grønne, 
smarte jobber og å bidra til nødvendig omstilling av norsk økonomi. 
I episoden forteller han mer om hvordan Abelia jobber med å 
skape fremtidsoptimisme og bærekraftige løsninger, samt om hans 
viktigste læringspunkt etter å ha overtatt jobben i Abelia midt 
under en global pandemi.

Om bedriften 
Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. 
Dette er virksomheter innen IKT, telekom, undervisning, forskning, 
konsulent/rådgivning, kreative næringer og ideelle organisasjoner. 
De har over 2.400 medlemmer med omlag 50.000 årsverk.

Refleksjon 
Grunnet Covid-krisen har Norges digitalisering skutt fart med 
behovet for akutt investering i digitale verktøy. Øystein fra Abelia 
mener det er viktig å se muligheter i en slik krise i stedet for å 
vente på hjelp før det skal gå tilbake til normalen. Hva vil det si 
for en bedrift å investere seg ut av kriser? Og hvilke evetnuelle 
fremtidge kriser kan norske bedrifter allerede investere seg bedre 
rustet for?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Øystein Eriksen Søreide 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Leder

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• Norges unike posisjon og muligheter 
• De nye jobbene 
• Regulering som driver innovasjon 

Anbefalt lesing: 

• F. Dostojevski: Brødrene Karamasov  
Morten Hansen, Berkeley: Suveren på 
jobb 

 

PERSPEKTIV 6. LEDER med Øystein Eriksen Søreide. Abelia

ØYSTEIN ERIKSEN 
SØREIDE
ADM. DIREKTØR
ABELIA
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PERSPEKTIV 6. LEDER med Øystein Eriksen Søreide. Abelia

 Etterspørselen etter 
bærekraftige løsninger byr 

på enorme muligheter, også 
for våre selskaper innen 
råvarebasert virksomhet.
- Øystein Eriksen Søreide
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Hvem er du, personlig og faglig?
En snill, omgjengelig og 
resultatorientert leder som ønsker 
å bidra til at verden blir et litt bedre 
sted for oss alle.

Hva er kjerneverdien i din 
organisasjon, og hvorfor trigger 
dette deg?
Fremtidsoptimisme: 
Abelia er arbeidsgiver- og 
interesseorganisasjon for 
virksomheter som bidrar til å 
sikre fremtidens velferdssamfunn 
gjennom å skape grønne og smarte 
jobber, samt bidra til nødvendig 
omstilling av norsk økonomi.

Hva er det beste i din mentale 
verktøykasse som vi alle bør lære 
mer om?
Perspektiv: evne til å se det større 
bildet bidrar til at jeg ikke lar meg 
stresse opp av alle småproblemer 
som kommer min vei.

Hva vil du lære mer om i år?
Data, kunstig intelligens og hva som 
kan styrke norsk omstillingsevne.

Hva har du ombestemt deg om?
Syn på hjemmekontor og digitale 
møter.

Noen som inspirerer deg?
Barack Obama, Jurgen Klopp og 
Simon Sinek.

Noe bra du har lest eller sett nylig?
- F. Dostojevski: Brødrene 
Karamasov (nettopp ferdig) - 
Morten Hansen, Berkeley: Suveren 
på jobb - Serier: Lykkeland og 
Unorthodox

Dine aller viktigste prosjekter det 
siste året?
- Overta jobben i Abelia - Ansette 
og etablere ledergruppe - Starte 
strategiprosess og peke retning 
- Jobbe for Abelias medlemmer 
gjennom krisen

Dine beste tips til vekst gjennom 
virkemiddelapparatet?
Vi må få mer innovasjon og vekst 
for hver krone. Mer til vekst, mindre 
til byråkrati og forvaltning.

Hva er det beste ved teamet ditt?
Engasjement og motivasjon for å 
bidra til at Abelia skal kunne fylle 
sin viktige rolle for medlemmer og 
samfunn.

Viktigste overraskelse fra 
Covid-19?
Hvor raskt og greit det gikk å 
digitalisere møter og konferanser, 
hvor store livsstilsendringer 
vi tåler og aksepterer dersom 

målet er viktig nok, samt hvor 
motstandsdyktige folk er.

Bærekraft som vekstmotor?
Økonomisk, sosial og miljømessig 
bærekraft er uansett en 
forutsetning for å bevare vårt 
samfunn. Etterspørselen etter 
bærekraftige løsninger byr på 
enorme muligheter, også for våre 
selskaper innen råvarebasert 
virksomhet.

Ditt livsmotto?
En bedre verden er mulig. You`ll 
Never Walk Alone. It`s nice to be 
important, but it is more important 
to be nice.

PERSPEKTIV 6. LEDER med Øystein Eriksen Søreide. Abelia
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Scann og besøk 
bedriften
https://www.abelia.no/

RIKTIG SVAR

Hvilke bedrifter samler 
landsforeningen Abelia?
a) Bedrifter innen logistikk, transport
og teknologi
b) Bedrifter innen industri og
teknologi
c) Bedrifter innenfor kunnskap og
teknologi

Hva mener Øystein kan bli den nye 
oljen i Norge?
a) Havkraft
b) Data
c) Vindkraft

Hva er spesielt med Norge når det 
kommer til fremoverlent nytenkning 
og forbedring?
a) Norge har en kultur der det er
tilatt å tenke selv, og med det å
utfordre sjefen
b) Gode støtteordninger for å få
gjennom idéer innen bærekraft
c) Norge er høyt oppe når det gjelder
digitalisering og da vil endringer skje
nesten automatisk og raskere enn i
andre land

b) Bedrifter innen industri og
teknologi

a) Havkraft a) Norge har en kultur der det er
tilatt å tenke selv, og med det å
utfordre sjefen

PERSPEKTIV 6. LEDER med Øystein Eriksen Søreide. Abelia

I denne episoden av #LØRN 
snakker Silvija med administre-
rende direktør i Abelia, Øystein 
Eriksen Søreide.

POLITICS
ØYSTEIN ERIKSEN 
SØREIDE
ADM. DIREKTØR
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God beredskap og helsedata

God beredskap og 
helsedata 
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med leder for 
Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. Camilla er utdannet lege 
med doktorgrad i epidemiologi, og har jobbet i FHI siden 2005. 
Hun forteller om smittestopp-app paradokset, og arbeidet med 
beredskap og med helsedata. I samtalen tas det opp flere tema 
som kunstig intelligens og hvorfor et synlig politisk engasjementet 
og samarbeid er spesielt viktig nå.  

 

Om bedriften 
Folkehelseinstituttet (FHI) er et norsk statlig forvaltningsorgan 
underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. FHI er en nasjonal 
kompetanseinstitusjon innen folkehelse i bred forstand og gir 
råd til myndigheter, helsetjeneste, politikere, media og publikum. 
Instituttets hovedvirkeområder er helseovervåking, forskning og 
forebygging. Instituttets faglige virksomhet foregår i fagdivisjoner: 
Område for psykisk og fysisk helse, område for smittevern, miljø 
og helse, område for helsedata og digitalisering samt område 
for helsetjenester. FHI består av omtrent 1000 ansatte og har 
hovedkontor i Oslo.

Refleksjon 
Hvorfor kan det være farlig med polarisering av helse-
situasjonen? Hva mener Camilla Stoltenberg er et paradoks med at 
verdensselskaper som Google og Facebook kan samle data om oss, 
men at stater ikke får lov? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Camilla Stoltenberg 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Leder

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• De nye jobbene 
• Algoritmestyring 

Anbefalt lesing: 

• https://www.fhi.no/
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 Jeg er veldig 
interessert i at vi skal utvikle, 

og måten vi velger å ta i 
bruk kunstig intelligens. Jeg 
er ikke bekymret for de nye 

jobbene, men overgangen kan 
være brutal, så vi må være 

en pådriver til å gå gjennom 
den utviklingen som er bra 

for menneskene og ikke bare 
maskinene, sier hun.
- Camilla Stoltenberg
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Jeg kan engasjere meg og ha sterke 
synspunkter og meninger. Det er ikke 
alltid like mildt. Samtidig er jeg er 
ganske tolerant overfor det som er 
overraskende for meg selv. Jeg kan 
ikke tenke meg noen bedre jobb enn 
å være leder for Folkehelseinstituttet, 
fordi det forener så mye av det jeg 
er opptatt av og fordi de som jobber 
der er fantastiske. Det å få oppleve 
at så mange medarbeidere får vist 
hva de kan, hvor gode de er faglig, 
menneskelig, og til å samarbeide. Det 
er virkelig stort. 

Hva gjør din organisasjon, og hvorfor 
trigger dette deg?  
Vårt samfunnsoppdrag er å produsere, 
oppsummere og kommunisere 
kunnskap for å bidra til godt 
folkehelsearbeid og gode helse- og 
omsorgstjenester. På denne måten 
bidrar vi til bedre helse i Norge og 
globalt. Særlig relevant for denne 
bolken er arbeidet med beredskap og 
med helsedata. Folkehelseinstituttet 
har ansvar for viktige 
beredskapsfunksjoner innen smittevern 
og miljørettet helsevern, og leverer 
kunnskap som gjør at myndigheter kan 
håndtere og forebygge helsetrusler. 
Forskning og innovasjonsarbeid 

er viktig for å møte utfordringer 
og utnytte muligheter innen 
beredskapsfeltet. Folkehelseinstituttet 
er en stor produsent og bruker 
av helsedata og forvalter 
i alt 10 av de nasjonale og 
forskriftsregulerte helseregistrene 
samt flere helseundersøkelser, 
inkludert den norske mor-
, far- og barn undersøkelsen 
(MoBa). Folkehelseinstituttet har i 
mange år arbeidet for at helsedata 
skal komme til nytte. Gjennom 
forskning, kvalitetsforbedring, styring 
og beredskap skal økt utnyttelse av 
helsedata bidra til samfunnsnyttige 
formål og verdiskaping, herunder, økt 
innovasjon og næringsutvikling 

Hva synes du er interessante 
kontroverser?  
Vårt arbeid med å utvikle en app for 
smittesporing OG datainnsamling 
for analyse har vært et omstridt 
og viktig prosjekt. Vi har ikke 
lykkes i å overbevise Datatilsynet 
om at det er viktig å ha både 
smittesporingen for den enkelte 
og det å samle data sentralt for å 
bruke det til analyse og utvikling 
av tiltak som faktisk virker i den 
situasjonen vi er i. Samtidig virker 
mange å være positive til at vi tar 
i bruk apple- og googleteknologi 
der vi ikke samler data sentralt, 
og dermed heller ikke kan bruke 
informasjonen til å utvikle 

målrettede tiltak. Vi vil heller ikke 
kunne måle effekten av tiltaket. Det er 
let tå forstå at mange kvier seg for å 
overgi persondata, men uforståelig for 
meg at det ser ut til å være greiere for 
mange, inkludert datatilsynet, å gi fra 
seg data til internasjonale selskaper 
enn til Folkehelseinstituttet. Men vi 
fortsetter å se på muligheten for en 
todelt løsning, og bruk av apple- og 
googleteknologi.  
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Scann og besøk 
bedriften
https://www.fhi.no/

RIKTIG SVAR

Hva er helseinstituttets virkemiddel, 
ifølge Camilla Stoltenberg?
a) Kunnskap er deres virkemiddel.
De orienterer seg om hva som er
den beste kunnskapen tilgjengelig
til enhver tid. Og selv produserer
de kunnskap og oppsummerer
kunnskap og formidler kunnskap så
den kan brukes av samfunnet.
b) Forskning er helseinstituttets
virkemiddel. De orienterer seg om
hva som er den beste forskningen
tilgjengelig til enhver tid.
c) Formidling er helseinstituttets
virkemiddel. De orienterer
seg om hva som er den beste
formidlingsmåten tilgjengelig til
enhver tid.

Hva er helseinstituttet?
a) En organisasjon som først og
fremst skal formidle kunnskap om
helsefremmende tiltak
b) En organisasjon som først og
fremst skal forske på helse, men
ikke har et formidlingspåpud
c) En operativ
beredskapsorganisasjon

Hva sier Camilla Stoltenberg at hun 
opplevde med Smittestopp-appen?
a) At hun opplevde liten motstand i
befolkningen med å dele data
b) At hun opplevde stor motstand i
befolkningen med å dele data
c) At hun opplevde at befolkningen i
Norge syns det var vanskelig å bruke
appen

a) Kunnskap er helseinstituttets
virkemiddel. De orienterer seg om
hva som er den beste kunnskapen
tilgjengelig til enhver tid. Og
selv produserer de kunnskap og
oppsummerer kunnskap og formidler
kunnskap så den kan brukes av
samfunnet.

c) En operativ
beredskapsorganisasjon

a) At hun opplevde liten motstand i
befolkningen med å dele data

PERSPEKTIV 6. LEDER med Camilla Stoltenberg. FHI

I denne episoden av #LØRN 
snakker Silvija Seres med leder 
for Folkehelseinstituttet, Camilla 
Stoltenberg. 

POLITICS
CAMILLA STOLTENBERG
LEDER
FHI
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Forbrukerens kamp

Forbrukerens kamp 
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med fagdirektør 
for digitale tjenester, Finn Myrstad. I Forbrukerrådet arbeider 
de systematisk mot å forstå digitale tjenester, og selskapet har 
jobbet med digitale rettigheter i lang tid. Samtalen går i dybden på 
maktbalansen mellom selskapet og forbrukeren.  

Om bedriften 
Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som hjelper 
forbrukerne og påvirker styresmakter og næringsliv i en forbruker-
vennlig retning. Forbrukerrådet er organisert tilsvarende som et 
direktorat, det vil si statlig finansiert, men faglig fristilt politisk fra 
overordnet departement (Barne- og likestillingsdepartementet) 
med særskilte fullmakter, eget styre og egne vedtekter fastsatt av 
regjeringen. Direktør i Forbrukerrådet er Inger Lise Blyverket.

Refleksjon 
Er du mye sammen med venner, eller har du kanskje fått ny jobb? 
Denne informasjonen ligger trolig i en profil om deg på nett om 
du har delt mye informasjon og ikke vært så nøye når det gjelder 
nedlasting av forskjellige appen og tjenester. Hvordan være delaktig 
i det digitale samfunnet om man velger å ikke akseptere appene og 
tjenestenes brukervilkår?  

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Finn Myrstad 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Leder

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• Norges unike posisjon 
• De nye jobbene 
• Digitale rettigheter 

Anbefalt lesing: 

• Weapons of math destruction som ser på 
algoritmer og ulike konsekvenser dersom 
vi ikke tenker oss godt om når vi lager 

PERSPEKTIV 6. LEDER med Finn Myrstad. Forbrukerrådet

FINN MYRSTAD
FAGDIREKTØR
FORBRUKERRÅDET
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 Sett brukeren i 
sentrum – og bruk sikkerhet 

og personvern som en 
mulighet , ikke se på det som 

et hinder for å lage gode 
tjenester

- Finn Myrstad
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Hvem er du, personlig og faglig?   
Er et generelt positivt menneske 
som får energi av å jobbe med 
andre. Fra jeg var liten var jeg alltid 
engasjert i ulike saker, og fra jeg var 
11 var jeg aktiv i en internasjonal 
fredsorganisasjon. Siden har det 
gått slag i slag med masse ulikt 
organisasjonsarbeid i Norge og 
internasjonalt. Nå jobber jeg for å 
styrke folks digitale rettigheter i 
Norge og i verden.    
 
Hva gjør din organisasjon, og 
hvorfor trigger dette deg?  
Forbrukerrådet er en 
interesseorganisasjon som 
arbeider for å gi forbrukere makt 
og mulighet til å ta gode valg. 
Dette gjelder ikke minst i møte 
med den digitale utviklingen, hvor 
vi er med på å forme hvordan 
forbrukerrettigheter og vår hverdag 
vil bli i fremtiden.     
 
Hva bidrar du med på en unik måte, 
hva kan vi lære fra deg?  
Selv om vi er en liten organisasjon 
i en global målestokk har vi greid 
å påvirke og forme utvikling og 
prosesser både nasjonalt og globalt, 
blant annet gjennom kreative 
virkemidler og folkeliggjøring av 
komplekst materiale.   

 
Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
På et individnivå vil kravet 
til digital kompetanse øke i 
møte med nye tjenester. På et 
overordnet samfunnsnivå er det 
viktig at beslutningstagere både 
forstår digital teknologi og mulige 
konsekvenser av digitaliseringen, 
slik at vi får en kunnskapsbasert 
tilnærming til politikkutvikling.   
 
Noen interessante nye dilemmaer?   
Det er selvsagt mange interessante 
problemstillinger å ta tak i. Et godt 
eksempel er hvordan utviklingen 
og bruken av kunstig intelligens/
algoritmisk beslutningstaking kan 
utfordre en rekke grunnleggende 
rettigheter, samtidig som 
teknologien kan medføre store 
positive endringer.  Her er det viktig 
å ikke bli blendet av salgstriks og 
store ord, men heller gå varsomt 
fram før man tar i bruk kompliserte 
og potensielt problematiske 
systemer.  
 
Ditt viktigste prosjekt det siste 
året?   
Det siste året har vi gjennom 
et stort prosjekt som viser 
hvordan annonseindustrien 
står bak systematiske brudd på 
personvernlovgivningen. Et utall 
selskaper samler inn store mengder 

sensitiv informasjon via ulike apper.  
 
Tips til innovasjon i politikk?  
Sett brukeren i sentrum – og bruk 
sikkerhet og personvern som en 
mulighet, ikke se på det som et 
hinder for å lage gode tjenester.   
 
Har Norge noen unike muligheter?   
Vi har et sterkt regelverk i 
Europa, både på personvern og 
konkurranse, og dette vil kunne 
åpne opp og skape markeder for 
alternative forretningsmodeller.  
 
Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?   
Ja. Erfaringer knyttet til fornybar 
energi og kompetanse fra andre 
sektorer gir Norge særdeles gode 
forutsetninger for å hevde oss i en 
verden der krav til bærekraft bare 
vil bli viktigere og viktigere.    

PERSPEKTIV 6. LEDER med Finn Myrstad. Forbrukerrådet
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Scann og besøk bedriften
https://www.forbrukerradet.no/

RIKTIG SVAR

Hvorfor skal man bry seg om at 
personlige opplysninger blir delt via 
apper vi laster ned på mobilen?
a) Det kan i værste fall bli misbrukt
og misforstått slik at informasjonen
blir delt et tredje sted hvor det blir
laget en falsk profil av deg
b) Det er ingen grunn til bekymring
når det kommer til uskyldige apper
og tjenester
c) Man deler mye på facebook o.l,
hvis denne informasjonen du deler
er viktig å holde skjult vil det være
problematisk når det kommer til
sikkerhet. Om informasjonen du
deler ikke har noe spesiell verdi for
en tredjepart vil det ikke ha noe å si

Hvor lang tid vil det ta å lese vilkår 
og betingelser til en populær app?
a) Det vil ta deg under 10 minutter å
lese, og er noe alle bør gjøre
b) Det vil ta 30 minutter
c) Over 30 timer, noe som gjør det
problematisk å opplyse brukere om
vilkårene som må aksepteres

Hvor legger Forbrukerrådet ansvaret 
når det kommer til sikkerhet?
a) Selskapene
b) Forbrukeren
c) Politikerne

a) Det kan i værste fall bli misbrukt
og misforstått slik at informasjonen
blir delt et tredje sted hvor det blir
laget en falsk profil av deg

c) Over 30 timer, noe som gjør det
problematisk å opplyse brukere om
vilkårene som må aksepteres

a) Selskapene

PERSPEKTIV 6. LEDER med Finn Myrstad. Forbrukerrådet

I denne episoden av 
#LØRN snakker Silvija Seres med 
fagdirektør for digitale tjenester, 
Finn Myrstad.

POLITICS
FINN MYRSTAD
FAGDIREKTØR
FORBRUKERRÅDET



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

40

Teknologisk revolusjon

Teknologisk revolusjon 
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med konsernsjef 
i Telenor, Sigve Brekke. Sigve er tidligere politiker (Ap) og har 
vært konsernsjef i Telenor siden 2015. I episoden forteller han om 
det digitale skiftet vi står ovenfor som han betegner som «den 
perfekte stormen», som innebærer at tingenes internett, 5G og 
kunstig intelligens kommer sammen – og hvordan det kommer til å 
revolusjonere alt i privat og offentlig sektor. Han forteller også om 
et spennende prosjekt de jobber med hvor en pille, ved hjelp av 
5G-teknologi, kan lese av og se hvordan det står til i kroppen din.

Om bedriften 
Telenor Group er et ledende telekommunikasjonsselskap over hele 
Norden og Asia med 182 millioner kunder og en årlig omsetning på 
rundt 12 milliarder dollar (2019). Telenor er landets største digitale 
tjenesteleverandør innenfor innhold-, telekommunikasjon- og 
datatjenester. Globalt har Telenor over 19 000 ansatte.

Refleksjon 
Sigve Brekke forteller at Telenor har definert hva som er selskapets 
kjernevirksomhet og kompetanse, og at en essensiell del av Telenor 
sin reise de siste årene, har vært det å være gode på partnerskap. 
Han sier at i en digital fremtid kan man ikke gjøre alt sammen 
selv, og at de som lykkes, er de som erstatter tradisjonelle le-
verandør-forhold med partnerskap. Hva inneholder et godt 
partnerskap? Hvordan kan partene beholde kontroll på egne 
verdikjeder, samtidig som fordelene med partnerskapet gavner 
dem begge? Og hvordan skape sømløse prosesser i en verdikjede 
med to ulike bedriftskulturer?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Sigve Brekke 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Leder

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• Norges unike posisjon og muligheter 
• De nye jobbene 
• Regulering som driver innovasjon 
• Livslanglæring

Anbefalt lesing: 

• https://www.telenor.no/
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 Vi står ovenfor en 
teknologisk revolusjon, og 
trenger et løft av digital 

kompetanse i alle bransjer.
- Sigve Brekke
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Hva er de viktigste temaene du ville 
ha pratet om på Arendalsuka?
Jeg tror jeg ville ha pratet om den 
«perfekte stormen». Vi har kalt det 
teknologi-skiftet vi nå står ovenfor 
for en perfekt storm. Når de tre 
teknologiene 5G, kunstig intelligens 
og Internet of Things (IoT) kommer 
sammen, så kommer det til å 
revolusjonere alt det vi kjenner 
både i offentlig sektor og privat 
sektor. 

Det vi forsøker å prate om er at det 
ikke lengre er slik at teknologi bare 
er for noen spesielt interesserte, 
det er for alle, og her står vi ovenfor 
en revolusjon. Denne revolusjonen 
må politikere i offentlig sektor 
og bedriftsledere i privat sektor 
forholde seg til, ellers kommer 
vi til å bli overkjørt av de digitale 
plattform-spillerne. 

Det er også en del spørsmålstegn 
som kommer med disse nye 
mulighetene relatert til det etiske. 
Jeg ville derfor ha pratet om 
etiske dilemmaer rundt bruk av 
kundedata, samt at nye jobber 
må skapes og at gamle jobber 
forsvinner. 

Disse dilemmaene er politisk 
sprengkraft, og jeg håper det 
kan stå på agendaen til de fleste 
partiene.

Noen relevante prosjekter den siste 
tiden?
Vi tester ut, sammen med en 
professor ved Universitetet i Oslo, 
muligheten for å ha en bitteliten 
pille som kan bevege seg inne i 
kroppen din og som er koblet opp 
mot 5G-teknologi. Denne kan ha et 
bittelite batteri fordi 5G-teknologi 
er så lite energikrevende. Denne 
pillen kan, ved hjelp av 5G, lese av 
hvordan det står til i kroppen din 
mens den beveger seg. Dette er et 
eksempel på å koble teknologi og 
helsevesenet sammen. 

Nå i koronasituasjonen brukte 
vi data på hvordan folk bevegde 
seg for å forberede helsevesenet 
på hvor behandlingen og 
sykehuskapasiteten bør settes inn. 
Når vi en gang får en koronavaksine 
vil denne mobilitetsdataen være til 
nytte for å sette inn tiltakene der 
de trengs.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Det vi kan i Norge er å samarbeide. 
Hvis vi går tilbake til hvordan 
oljealderen ble skapt så var det 
nettopp gjennom samarbeid 

mellom offentlig sektor, privat 
sektor, utdanningsinstitusjonene 
osv. Akkurat det samme må vi nå i 
den digitale verdenen og i forhold 
til den revolusjonen vi står ovenfor.

PERSPEKTIV 6. LEDER med Sigve Brekke. Telenor
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Hva har Sigve Brekke som stikkord 
når han snakker om begrepet “Den 
perfekte stormen”?
a) Økonomisk resesjon, deflasjon og
preventive tiltak for finanskrise
b) Covid-19, opportunisme, risiko for
bedrageri og internkontroller
c) Bigdata, AI, Internet of Things og
5G

Hva nevner Sigve at Telenor gjør for 
å ruste opp og ønsker bygge videre 
på for Norges digitale infrastruktur?
a) Det investeres 5-6 milliarder
kroner årlig i innovasjon, og nå
legges all fokus på 5G
b) Det investeres 5-6 milliarder
kroner årlig i innovasjon, bare
oljesektoren investerer mer, og
en målsetting fremover kan være
å kunne tilby dekning til havs og
miljøer i grisgrendte strøk
c) Det investeres 5-6 milliarder
kroner årlig i innovasjon, og en
målsetting fremover kan være
satsningsområdene til Telenor
Research, som for eksempel Internet
of Bodies, DIY AI, og Ethical AI

Hva forteller Sigve er Telenor sin 
nåværende visjon?
a) “Connecting you to what matters
most, empowering societies”
b) “Headed to the top, connected in
the deep”
c) “Connecting you to find your
power with another”

a) Bigdata, AI, Internet of Things og
5G

a) Det investeres 5-6 milliarder
kroner årlig i innovasjon, bare
oljesektoren investerer mer, og
en målsetting fremover kan være
å kunne tilby dekning til havs og
miljøer i grisgrendte strøk

a) “Connecting you to what matters
most, empowering societies”

PERSPEKTIV 6. LEDER med Sigve Brekke. Telenor

I denne episoden av #LØRN 
snakker Silvija Seres med 
konsernsjef i Telenor, Sigve 
Brekke.

POLITICS
SIGVE BREKKE
KONSERNSJEF
TELENOR
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Verdifull forskning og råd til politikken

Verdifull forskning og råd 
til politikken 
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Administrerende 
Direktør i Norges Forskningsråd, John-Arne Røttingen. John-Arne 
er utdannet lege, men ble tidlig engasjert i forskning. I tillegg 
til å lede Norges Forskningsråd er han for øyeblikket en sterk 
bidragsyter i den nasjonale og internasjonale Covid-19-respon-
sen, og sitter i ekspertgruppen til Verdens Helseorganisasjon 
(WHO). I episoden forteller John-Arne om hvordan han etablerte 
den globale organisasjonen for utvikling av vaksiner knyttet til 
epidemier og pandemier, CEPI, som nå er helt sentral i arbeidet 
med å investere i en fungerende vaksine mot Covid-19. Han 
forteller også om hvordan Norge skal skape og fordele verdier fra 
data, om forskningspolitikk og etterdønningene, samt om veien 
videre etter Covid-19.

Om bedriften 
Norges forskningsråd er en forskningspolitisk rådgiver for 
regjeringen og departementene og fordeler årlig rundt ti mrd. kr. 
til forsking og innovasjon. Forskningsrådet har ansvar for å fremme 
grunn- og anvendt forskning og innovasjon. Dette gjøres gjennom 
å forvalte forskningsmidler og ved å gi råd til myndighetene om 
forskningspolitikk, blant annet gjennom forslag til forskningsbuds-
jett i statsbudsjettet. 

Refleksjon 
For generell utbredelse av vaksiner, akutt eller mindre akutt, 
kreves milliardinvesteringer. Dersom disse milliardinvesteringene 
ikke fantes den dag idag, ville menneskeheten fortsatt måttet 
hanskes med tidligere kjente pandemier som Svartedauen og 
Spanskesyken?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    John Arne Røttingen 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Leder

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs  
• Norges unike posisjon og muligheter 
• De nye jobbene  
• Regulering som driver innovasjon  
• Livslanglæring 

Anbefalt lesing: 

• Infections and inequalities av Paul 
Farmer 
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 Det å lage vaksiner 
skjer ikke over natta.  

- John Arne Røttingen
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Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er utdannet lege, men jeg ble 
veldig tidlig engasjert i forskning 
og var nok egentlig «primet» for 
det allerede under ungdomsskolen 
og videregåendeskolen. Jeg jobbet 
mye med programmering og 
fikk en jobb på et trykkeri med 
å utvikle programvarer og lage 
digitale kartdatabaser. Jeg valgte 
nok medisinstudiet fordi jeg var 
faglig nysgjerrig og tenkte at 
forskning var noe jeg kunne tenkt 
meg å drive med. Jeg ble vel aldri 
ordentlig lege, selv om jeg har 
noen kliniske år bak meg har jeg 
hele tiden jobbet med forskning og 
ledelse. Noe av det som driver når 
det gjelder forskning er forholdet 
mellom biologi og teknologi.

Hva gjør du på jobb?
Min hovedjobb er å lede Norges 
Forskningsråd. Resten av tiden 
bruker jeg på å bidra i den 
nasjonale og internasjonale Covid-
19-responsen. Fra mitt ståsted 
handler det først og fremst om 
forskningsutviklingsarbeidet. 
Jeg er rådgiver for Verdens 
Helseorganisasjon og sitter i deres 
ekspertgruppe for forskning og 
utvikling knyttet til epidemier og 
pandemier, og da særlig når det 

gjelder utvikling av diagnostikk, 
legemidler og vaksiner.

Dine viktigste prosjekter akkurat 
nå?
Enkelt forklart så gjør jeg to ting. 
Det ene er å undersøke hvilke 
legemidler vi allerede har på 
markedet som kan fungere mot 
Covid-19. Det andre er i og for 
seg en forlengelse av det arbeidet 
jeg jobbet med før jeg startet i 
forskningsrådet. Da etablerte jeg 
en global organisasjon for utvikling 
av vaksiner knyttet til epidemier og 
pandemier – Coalition for Epedemic 
Preparedness Innovations (CEPI). 
CEPI er nå helt sentral i det 
internasjonale koordinerte arbeidet 
med å investere i en vaksine frem 
til markedsadgang og godkjenning.

Data som nasjonal ressurs – 
personaliserin eller personvern; 
kapitalflukt eller skatt?
Jeg har vært opptatt av å utnytte 
dataene som er tilgjengelig for 
rask kunnskapsproduksjon. 
Nå er jeg veldig opptatt av det 
vi kaller «sanntidsforskning», 
som betyr at vi kan analysere 
helsesituasjonen i befolkningen 
like raskt som vi for eksempel 
analyserer finansmarkedene, samt 
kunne bruke den kunnskapen for å 
håndtere eksempelvis en epidemi. 
På denne måten kan vi forstå 

hva som er drivere og hva som er 
risikofaktorer. Det store dilemmaet 
er hvordan man skal sikre 
bærekraftige forretningsmodeller 
for helsedata som handler om deg 
og meg som enkeltindivider, men 
som først får verdi når de samles 
for en hel befolkning. Det opplever 
jeg at vi ikke helt har klart å 
håndtere foreløpig.

PERSPEKTIV 6. LEDER med John Arne Røttingen. Norges 
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Hva er fokuset under utarbeidelsen 
av vaksinen mot Covid-19?
a) Legemidler som mildner
symptomer som går utover
luftveiene og lungene
b) Legemidler som åpner
aveolene i lungene for å bedre
oksygentransporten til blodet
c) Legemidler som sakner
formeringen av viruset, kalt antivirale
midler

Hvorfor er det vanskelig å lage ny 
vaksine?
a) Det er uenighet om de
økonomiske utgiftene som vil
komme etter vaksinen er laget
b) Vaksinen skal ikke være så
vansklig i seg selv, men prosessen og
sikkerhetssjekken vil ta tid
c) Dette viruset forholder seg helt
annerledes enn noe annet virus vi
har vært borte i i nyere tid

Hvor lang tid tar det vanligvis fra 
vaksinen er skapt til den tas i bruk?
a) 2-3 år
b) 8 år
c) 2-3 måneder

a) Legemidler som mildner
symptomer som går utover
luftveiene og lungene

a) Det er uenighet om de
økonomiske utgiftene som vil
komme etter vaksinen er laget

a) 2-3 år

PERSPEKTIV 6. LEDER med John Arne Røttingen. Norges Forskningsråd

I denne episoden av #LØRN 
snakker Silvija med Admin-
istrerende Direktør i Norges 
Forskningsråd, John-Arne 
Røttingen. 

POLITICS
JOHN ARNE RØTTINGEN
ADM. DIREKTØR
NORGES FORSKNINGSRÅD
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Teknologiutvikling i godt samarbeid

Teknologiutvikling i godt 
samarbeid 
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med konsernsjef 
i Schibsted, Kristin Skogen-Lund. Kristin har en MBA fra INSEAD 
og en bachelor fra the University of Oregon, og beskriver seg selv 
som ærlig, direkte og beslutningsdyktig. Hos Schibsted jobber de 
med digitale merkevarer innenfor nyhetsmedier, markedsplasser 
og digitale forbrukertjenester. I episoden forteller hun om selve 
drivkraften, som blir beskrevet som et tydelig samfunnsop-
pdrag kombinert med dyktige mennesker - og verdensledende 
teknologiutvikling.  

Om bedriften 
Schibsted er et nordisk mediekonsern med hovedkontor i Oslo. 
Schibsted sin misjon er å tilby ledende markedsplasser på nettet, 
bygge mediehus i verdensklasse og hjelpe selskaper med å skalere. 
Schibsted eier ledende markedsplasser som Finn, Blocket og Tori. 
Schibsted eier også de ledende avisene i Norge - Aftenposten og 
VG og i Sverige - Aftonbladet og Svenska Dagbladet. I tillegg til 
dette investerer Schibsted i digitale selskaper gjennom det de 
kaller «Next».

Refleksjon 
I stedet for å være selvsikker og tro at man sitter på de beste 
løsningene, tenker Schibsted annerledes, Hva betyr scenario 
tenkning og hvorfor er det lurt som bedrift å ikke alltid stå på det 
gamle og sikre som alltid har fungert? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Kristin Skogen-Lund 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Leder

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• Norges unike posisjon og muligheter
• Algoritmestyring 
• Livslang læring 
• De nye jobbene 
• Schibsteds mål

Anbefalt lesing: 

• “Sannheten er at jeg ikke får lest særlig 
mye”
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 Jeg blir inspirert av 
alle rundt meg, og av det å 

jobbe med andre. Jeg pleier å 
si at jeg tenker best i samtale 

og samarbeid med andre
- Kristin Skogen-Lund
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Ærlig, åpen, direkte, interessert, 
ubekymret, beslutningsdyktig.  

Hva gjør din organisasjon, og 
hvorfor trigger dette deg?  
Schibsted er en familie av digitale 
merkevarer innenfor nyhetsmedier, 
markedsplasser og digitale 
forbrukertjenester. Et tydelig 
samfunnsoppdrag kombinert 
med dyktige mennesker og 
verdensledende teknologiutvikling 
og -bruk driver meg. 

Hva bidrar du med på en unik måte, 
hva kan vi lære fra deg?  
Jeg legger vekt på å koble innsikten 
som finnes blant medarbeidere i 
organisasjonen, med den oversikten 
jeg selv har som leder. Jeg er 
interessert i menneskene rundt 
meg, og er opptatt av å gi ansvar og 
bygge gode lag. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Jeg tror Schibsted - og arbeidslivet 
generelt - i stadig større grad 
vil etterspørre mennesker med 
flere typer kompetanse - for 
eksempel teknologikompetanse 
i kombinasjon med språk, kultur, 
samfunnsvitenskap etc 

Noen interessante nye dilemmaer?  
Verdien av data. Hvordan sørger 
vi for at de store mengdene 
persondata du, jeg og alle andre 
genererer hver dag også kommer 
oss til gode i form av verdiskaping 
og arbeidsplasser i Norge - og ikke 
bare skaper verdier i Silicon Valley. 

Hvem inspirerer deg?  
Jeg blir inspirert av alle rundt 
meg, og av det å jobbe med andre. 
Jeg pleier å si at jeg tenker best i 
samtale og samarbeid med andre  

Ditt viktigste prosjekt det siste 
året?   
Hvis vi tar med våren 2019: 
- Å skille ut Schibsteds 
internasjonale rubrikkvirksomhet 
til eget konsern, Adevinta, der 
Schibsted fortsatt er langsiktig eier 
- Å få på plass en ny organisering av 
Schibsted   
- Flere oppkjøp av internasjonal 
virksomhet, der særlig Adevintas 
oppkjøp av ebays rubrikkvirksomhet  
- Håndtere Covid-19: Sørge for 
ansattes helse og sikkerhet, 
samtidig som vi fortsatte å levere 
tjenester for fullt 

Tips til modernisering av politikk?  
Verdien av data: Politikk og 
regelverk (f.eks. skatteregler) er 
fortsatt tilpasset fysiske produkter 
og fysiske produksjonssteder - 

mens globale aktører har tatt 
produksjonen og verdiskapingen 
til skyen. Her må regelverket 
oppdateres. 

Har Norge noen unike muligheter?  
Høyt utdannet befolkning, early 
adapters, et attraktivt arbeidsliv 
og samfunn, mange sterke 
selskaper innenfor teknologi og 
ressursutnyttelse 

Beste overraskelse fra Covid-19?  
Covid-19 er først og fremst et 
onde som har rammet fryktelig 
mange mennesker i verden. Om 
man skal kunne trekke noe positivt 
ut av det, må det være å se hvor 
omstillingsdyktige vi mennesker 
kan være (hjemmekontor, felles 
dugnad etc). 

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?  
Ja. Både bærekraft i betydning 
klima, og det mer utvidede 
bærekraftsbegrepet er 
vekstmotorer. Konsumenter blir 
stadig mer opptatt av hvordan 
selskaper forholder seg til verden 
rundt (klima, samfunn, mennesker) 
- de som best lykkes med 
bærekraft vil ha et fortrinn.  

Ditt livsmotto?  
“Det går helst bra”.  
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Hva gjorde at Schibsted vokste?
a) De er ydmyke, åpen for nye idéer
og tok risikoen som trengs for å
endre seg
b) De er selvsikker, trygg på det
de driver med og alltid har drevet
med og holder på det som er sikker
gevinst
c) De kombinerer det å ha trygge
rammer og det å tenke utenfor
boksen

Hvordan får man kontroll i en 
omstillingsfase?
a) Bruke scenario tenkning
b) Kontakte firma som har gjort de
samme omstillingene og har vært
gjennom prosessen selv50 år
c) Man kan ikke ha kontroll i slike
situasjoner, så da må man bare
slippe den og se hva som skjer, som
regel er det positivt!

Hvilket selskap kjøpte Schibsted 
opp?
a) Ebay
b) Amazon
c) Apple

a) De er ydmyke, åpen for nye idéer
og tok risikoen som trengs for å
endre seg

a) Bruke scenario tenkning a) Ebay

PERSPEKTIV 6. LEDER med Kristin Skogen-Lund. Schibsted

I denne episoden av #LØRN 
snakker Silvija Seres med 
konsernsjef i Schibsted, Kristin 
Skogen-Lund.
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KRISTIN SKOGEN-LUND
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Tekno-radar for norsk politikk

Tekno-radar for norsk 
politikk 
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør for 
Teknologirådet, Tore Tennøe. I Teknologirådet jobber Tore for 
å bidra til at politikere setter de riktige teknologispørsmålene 
på agendaen. I tillegg til norske politikere har han også bistått 
med teknologiråd til internasjonale parlamenter i to perioder. 
Det siste året har kunstig intelligens i norsk politikk stått på 
agendaen, noe som inkluderer både bruk av helsedata, livslang 
læring og manipulering av valg. I episoden forteller Tore mer om 
kombinasjonen mellom kunstig intelligens og politikk, systematisk 
fremtidstenking, samt om ytringsfrihet versus polarisering og 
manipulering.

Om bedriften 
Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal 
identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme bred 
offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi 
- for samfunnet og for den enkelte. Rådet skal gi innspill om 
teknologiske valg til Stortinget og øvrige myndigheter.

Refleksjon 
Hva menes egentlig med å ha digitale tjenester som grunnleggende 
strategi og forretningsmodeller?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Tore Tennøe 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Leder

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs  
• Norges unike posisjon og muligheter  
• De nye jobbene  
• Regulering som driver innovasjon  
• Livslanglæring 

Anbefalt lesing: 

• «Uncanny Valley. A Memoir» av Anna 
Wiener og «Don’t be evil

• The Case Against Big Tech» av 
Rana Foroohar handler begge om Silicon 
Valley og analyserer både ideologien og 
makten som finnes der. 
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 Fremtiden finnes 
allerede, den er bare ulikt 

fordelt.
- Tore Tennøe
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Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er nysgjerrig og langsynt – har 
studert teknologihistorie og jobbet 
med fremtiden de siste 20 årene.

Hva er den viktigste kjerneverdien i 
din organisasjon, og hvorfor trigger 
dette deg?
Teknologirådets kjerneverdi er 
demokrati – vi skal bidra til at 
våre folkevalgte setter de viktigste 
teknologispørsmålene på agendaen, 
og samtidig bidra til en åpen og 
inkluderende offentlig debatt.

Hva er din rolle, hva bidrar du med?
Flere roller: Leder for det faglige 
arbeidet i Teknologirådet, sekretær 
for det regjeringsutnevnte rådet, 
presentasjoner for Storting og 
departementet, samt internasjonalt 
arbeid. Jeg har ledet det 
internasjonale arbeidet for å gi 
teknologiråd til parlamenter i to 
perioder. Det er viktig å sørge 
for at våre prosjekter treffer 
riktig – er de viktige nok, hvilken 
rolle spiller teknologien, hva er 
handlingsrommet for politikerne?

Hva synes du er de nye dilemmaer?
Teknologi kommer ofte med en 
haug av dilemmaer. Ytringsfrihet VS 
polarisering og manipulering er ett.

Noen som inspirerer deg?
Det finnes teknologiråd som gir 
råd til parlamenter om teknologi 
i 22 land over hele verden – som 
Tyskland, USA, Nederland, Japan, 
og i EU-parlamentet – og det er 
utrolig interessant å sammenligne 
notater med dem.

Noe bra du har lest eller sett nylig?
«Uncanny Valley. A Memoir» av Anna 
Wiener og «Don’t be evil. The Case 
Against Big Tech» av Rana Foroohar 
handler begge om Silicon Valley 
og analyserer både ideologien og 
makten som finnes der.

Ditt viktigste prosjekt det siste 
året?
Kunstig intelligens og norsk 
politikk – det involverer både bruk 
av helsedata, livslang læring og 
manipulering av valg.

Norges innovasjonsfordel, fra ditt 
ståsted?
Høy tillit, høy grad av åpenhet, og 
lite hierarkisk arbeidsliv. Gode ideer 
har kort vei til beslutninger.

Viktigste overraskelse fra 
Covid-19?
At det digitale skiftet i utdanning 
og arbeidsliv gikk så fort og relativt 
smertefritt.

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?
Ja, det er det allerede.
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De siste årene har det vært mye 
fokus på å endre velferdsstaten. Hva 
er de tre hovedområdene man har 
fokusert på å fikse?
a) Digitalisering, kunstig intelligens
og datasikkerhet
b) Digitalisering, Bigdata og
datasikkerhet
c) Digitalisering, kunstig intelligens
og speed

Hva går Collinridge dilemmaet ut på?
a) At for mange bruker teknologien
uten å tenke langsiktige
konsekvenser
b) At det tar for lang tid før man tar i
bruk teknologi fordi man er redd for
utilsiktede konsekvenser
c) At påvirkningen av teknologi ikke
kan forutsies før teknologien er
omfattende utviklet og mye brukt

Hva er tanken bak tjenesten 
Datatrust?
a) Å skape en ny Facebook-lignende
tjeneste som sikrer data på en bedre
måte
b) Å regulere internett på en
strengere måte ved og regulere
strengere å overvåke mer
c) Og lager sikre tjenester for
datadeling og datalagring for kunder
i regulerte industrier

a) Digitalisering, kunstig intelligens
og speed

c) At påvirkningen av teknologi ikke
kan forutsies før teknologien er
omfattende utviklet og mye brukt

c) Og lager sikre tjenester for
datadeling og datalagring for kunder
i regulerte industrier

PERSPEKTIV 6. LEDER med Tore Tennøe. Teknologirådet

I denne episoden av #LØRN 
snakker Silvija med direktør for 
Teknologirådet, Tore Tennøe.

POLITICS
TORE TENNØE
DIREKTØR
TEKNOLOGIRÅDET
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Nøkkelen til god formidling er kunnskap

Nøkkelen til god 
formidling er kunnskap 
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med fagforen-
ingsleder og fysiker, Lise Randeberg. Hun er opptatt av kreativitet 
og nysgjerrighet, og som professor ved NTNU og president 
i Tekna utdyper hun hvordan vi skal kunne vekke lysten og nysgjer-
righeten til å lære.  

Om bedriften 
Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) er Norges største 
forening av akademikere. Foreningen er en videreføring av Den 
norske ingeniør- og arkitektforening, som ble stiftet i 1874. 
Foreningen organiserer personer med mastergrad eller mer 
innen teknologi og realfag, og har per august 2020 ca. 85 000 
medlemmer. Tekna tilbyr blant annet juridisk bistand, faglige tilbud 
og nettverk over hele landet, samt en av landets beste bank- og 
forsikringsavtaler.

Refleksjon 
Tekna vil at flere bedrifter skal fokusere på kompetanse i stedet for 
ansiennitet. Hva kan være problematisk med denne metoden? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Lise Randeberg 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Leder

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• Norges unike posisjon 
• De nye jobbene 
• Digitale rettigheter 

Anbefalt lesing: 

• https://www.tekna.no/
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 Du kan ikke klage 
på noe du ikke har prøvd å 

forandre
- Lise Randeberg
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Hvem er du, personlig og faglig?    
Er utdannet sivilingeniør og har en 
doktorgrad i fysikalsk elektronikk. 
Er professor på NTNU i fotonikk 
og biomedisinsk optikk. I korte 
trekk handler det om hvordan du 
kan bruke lys til å diagnostisere og 
forstå sykdommer. Jeg kommer fra 
Namsos, en liten by hvor det ikke 
var veldig mye fokus på realfag. Jeg 
fattet interesse for det uansett, og 
utgangspunktet var faktisk en reke. 
Min eldre bror tok biologi og fikk en 
lekse hvor han skulle demontere en 
reke. Som femåring satt jeg der og 
ble veldig fascinert.  
 
Hva gjør du på jobb?  
Som professor ved NTNU jobber 
jeg med å utvikle ny diagnostisk 
og medisinsk teknologi. Jeg har 
vært opptatt av sykdommer og 
tilstander som det ikke er forsket 
så mye på, men hvor det er et 
enormt stort behov for utvikling. 
Gründerbedriften min jobber med å 
få til digital diagnostikk av gulsott 
hos nyfødte. Jeg har også et annet 
prosjekt på gang hvor vi bruker 
maskinlæring for diagnostikk av 
leddgikt.  
 

I Tekna jobber vi med å skape en 
plattform for å få til den endringen 
som må til i samfunnet. Tekna 
har snart 85 000 medlemmer, 
og alle disse medlemmene har 
minst en mastergrad innen realfag 
eller teknologi. Disse jobber i alle 
sektorer og innenfor alle fagfelt 
på digitalisering, teknologi og 
realfag. Denne enorme faglige 
bredden gjør at vi har tilgang på 
kompetansen i hodene til disse 
85 000 medlemmene. Derfor er det 
en ekstremt god plattform når man 
skal finne nye digitale løsninger 
fremover og løfte politikken til et 
nytt nivå.  
 
Hvorfor er det spennende?  
Fundamentet hos oss teknologer 
og ingeniører er at vi har fått 
noen teknologiske verktøy som 
er så viktige når samfunnet skal 
omstilles. Vi kan skape næringer 
for fremtiden. Du kan nesten si at 
vi har et ansvar for å bruke den 
kompetansen vi har for det beste 
for samfunnet.  
  
Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?    
Du må forstå teknologi; forstå hva 
det innebærer og ha evnen til å 
se muligheter, men du må også 
forstå begrensningene. Det er 
først da du kan lage et fornuftig 
rammeverk, reguleringer og 

politikk for å løfte det området. 
Jeg tror også at vi teknologer og 
ingeniører behøver den andre 
kompetansen rundt oss til å hjelpe 
oss med å sette teknologien inn i 
et samfunnsperspektiv. Derfor er 
tverrfaglighet essensielt; vi trenger 
teknologer i kombinasjon med 
humanister og samfunnsvitere 
som kan sette ting i et 
samfunnsperspektiv.  

PERSPEKTIV 6. LEDER med Lise Randeberg. Tekna
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KURS SPØRSMÅL

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

RIKTIG SVAR

Hvilket tema engasjerer Tekna seg 
spesielt ovenfor?
a) Behovet for flere kvinner innen
tekniske fag og yrker
b) Behovet for IKT-kompetanse
c) Behovet for livslang læring; ikke
bare for sine ansatte, men for alle
norske borgere

Tekna har rundt 85000 medlemmer. 
Hva er felles for alle disse?
a) Alle er kvinner
b) Alle har skiftet yrke i løpet av sitt
voksne liv
c) Alle har minst ett masterfag i et
realfag eller inne teknologi

Hvordan skiller Tekna seg ut når 
det kommer til vurdering av sine 
ansatte?
a) I stedet for å fokusere på
ansiennitet er de mer opptatt av
deres kompetanse
b) Om Tekna ser at en ansatt faller
utenfor pga manglende kompetanse
innen et felt får de gratis kurs slik at
de kan bli værende i bedriften
c) Når de ansetter ser de hverken på
kjønn eller alder, kun kompetanse

b) Behovet for IKT-kompetanse c) Alle har minst ett masterfag i et
realfag eller inne teknologi

a) I stedet for å fokusere på
ansiennitet er de mer opptatt av
deres kompetanse

PERSPEKTIV 6. LEDER med Lise Randeberg. Tekna

I denne episoden av 
#LØRN snakker Silvija Seres med 
fagforeningsleder og fysiker, 
Lise Randeberg.

POLITICS
LISE RANDEBERG
PRESIDENT
TEKNA
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Samfunnsutvikling og forskningsdrevet innovasjon

Samfunnsutvikling 
og forskningsdrevet 
innovasjon 
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med daglig leder 
i Technoport, Karianne Tung, om innovasjon og teknologiut-
vikling som virkemiddel for et bedre samfunn. Som nyvalgt leder 
i Technoport går samtalen også inn på motivasjonen for utvikling-
smulighetene i Trondheim.  

Om bedriften 
Technoport er en norsk organisasjon som har som hovedmål å 
stimulere til utvikling av smarte teknologiske løsninger for en 
grønnere økonomi, gjennom årlige konferanser, workshops og 
andre arrangementer og møteplasser. Technoport ble etablert i 
2005 som en teknologifestival.

Refleksjon 
Hvorfor skal tverrfaglig kompetanse være viktig? Hvilken levetid 
har silo-basert kunnskap i et fokus av fremming av tverrfaglig 
kompetanse?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Karianne Tung 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Leder

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• De nye jobbene 
• Algoritmestyring 
• Det nye samfunnet

Anbefalt lesing: 

• Future today institute: 
• https://futuretodayinstitute.com/2020-

tech-trends/ 
• MIT Technology Review: 
• https://www.technologyreview.com/10-

breakthrough-technologies/2020/  
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 Jeg ønsker å 
løfte betydningen av 

forskningsdrevet innovasjon
- Karianne Tung



Intervju

62

Hvem er du, personlig og faglig?   
Engasjert og etterrettelig, lyttende 
og glad, resultatorientert.  
   
Hva er den viktigste kjerneverdien i 
til ditt parti?   
Fellesskap og at alle skal ha en 
mulighet, uavhengig av bakgrunn.     
   
Hva motiverer deg mest ved dette 
oppdraget?   
De positive gevinstene det 
gir å satse på innovasjon fra 
forskningsmiljøer. Betydningen 
av resultatet for samfunnet og 
enkeltmennesker.   
Blir også motivert når jeg ser alle 
mulighetene Trondheim har.   
   
Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer?   
1. Etikk og personvern.   
2. Fordeling av goder i et fellesskap:  
Maktkonsentrasjon av kapital, 
innflytelse og kunnskap (data) – 
derav også spørsmål om politisk 
konsentrasjon.   
   
Dine 3 beste tips til innovasjon i 
politikk?  
Offentlig sektor:   
- Innkjøpsordninger.   
- Funksjonskrav i stedet for 

kravspesifikasjoner (Nye Veier er et 
eksempel)  
- De fleste innovasjoner/ideer 
skjer i eksisterende virksomheter 
(medarbeiderdrevet innovasjon). Da 
må det være tid, rom og kultur for 
innovasjon. 

Privat sektor:   
Avhengig av tilgang til ny kunnskap. 
Må være tett kobling mellom FoU-
miljø og næringslivet.   
   
Dine 3 viktigste prosjekter siste 
året?   
Viktigste prosjekter for Technoport:   
- Løfte betydningen av 
forskningsdrevet innovasjon  
- NTNUs campussamling og Ocean 
Space.   
- Studentinnovasjon  
- Innovasjonsdistrikt Elgeseter.   
   
Nevn 3 personer inspirerer deg, 
nasjonalt eller globalt?  
May Brit Moser og Edvard Moser, 
Jan Christian Vestre og farmoren 
min.   
   
Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Hvilken kompetanse er ikke 
relevant for fremtiden?  
Tverrfaglig kompetanse vil i 
større grad vokse frem (evnen 
til å kombinere kunnskap til nye 
områder).   

Videre har vi:   
a. Autonomi/digitalisering og 
havromsteknologi  
b. AI  
c. Quantum computing  
d. Bioteknologi (Covid 19, 
laboratorie kjøtt og fisk)  
e. Energitransisjon  
f. Etikk og lovreguleringer som 
sikrer integreringen av ny teknologi 
trygt i samfunnet.   
   
Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?   
Pga Norges fortrinn kan vi gjøre det 
godt på tverrfagligehet.   
- Autonomi/digitalisering,   
havromssteknologi  
- Energi  
- Kunstig intelligens (AI lab – 
NTNU)  
- Etikk (UiA prof. F. LeRonShults)  
  

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?  
Ny bevissthet om smittevern, 
reising og hvordan vi fysisk 
omgås hverandre.Digitalisering 
av arbeidslivet. Samt at det kan 
gå raskt når vi først trykker på 
knappen.  
 
Hvordan er du som politiker, og 
hvorfor funker det?  
Er fremdeles litt politiker på siden 
av jobben (sitter i bystyret for AP 
i Trondheim). Fungerer bra, liker å 
være kunnskapsbasert med solide 
verdier plantet i bunn.  
 
Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?  
Teknologi spiller – og vil spille en 
fundamental rolle i å gjøre verden 
mer bærekraftig, og i å løse FNs 
bærekraftsmål.  
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Scann og besøk 
bedriften
https://technoport.no/

RIKTIG SVAR

Technoport har en konferanse en 
gang i året hvor hensikten er å 
fremme? 
a) Etisk teknologi
b) Forskningsbasert teknologisk
innovasjon og nestegenerasjons
teknologier
b) Nye teknologiske arbeidsplasser
i Norge og digitalisering av offentlig
sektor

Hvilke temaer mener Silija Seres 
mangler i partiprogrammene?
a) Digitalisering av samfunnet
b) Klima -og bærekraftsmål
c) Livslang læring og det å skape
nye relevante jobber i nye relevante
industrier

Hva sier Karianne at økte med at vi 
gikk fra bruk av hest til bruk av bil?
a) Økt arbeidsledighet og økt
matproduksjon
b) Økt verdiskaping og økte lønninger
c) Økt verdiskaping og økt
arbeidsledighet

b) Forskningsbasert teknologisk
innovasjon og nestegenerasjons
teknologier

c) Livslang læring og det å skape
nye relevante jobber i nye relevante
industrier

b) Økt verdiskaping og økte lønninger

PERSPEKTIV 6. LEDER med Karianne Tung. Technoport

I denne episoden av 
#LØRN snakker Silvija Seres med 
daglig leder i Technoport, 
Karianne Tung

POLITICS
KARIANNE TUNG
DAGLIG LEDER
TECHNOPORT
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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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episode_title

Podcaster gjort i samarbeid med:

episode_title 
intro

Om bedriften 
company_info

Refleksjon 
reflection

Tema:  TEMA 

Gjest:    guest_name 

Språk:  language

Persepktiv: perspectives

Innspilt: place

Vert:  lorner

Lytt til podcast

Du vil LØRNE om: 

• learnings

Anbefalt lesing: 

• recommended_literature
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TEMA
GUEST_NAME
GUEST_TITLE
GUEST_COMPANY

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

Persepktiv: 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 
 
 
 

LØRNSOC med Dag Arthur Aasbø Podkast # 0512

lorn.tech
lorn.unversity




