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LØRN og Norsk Sykepleierforbund (NSF) har lager 
en kunnskapsserie på 20 caser som samler bredt 
nytt kunnskap fra Covid-19 håndteringen i Norge, for 
bruk til uformell livslang læring. Serien er et forsøk 
på å oppsummere en betydelig del av den store 
læringen som det Norske samfunnet, med sykepleiere 
i spissen, har gjennomgått i de siste månedene, før 
den kunnskapen blir glemt på grunn av andre kriser 
og strategiske prosjekter. Livslang læring har blitt en 
demokratisk nødvendighet, i en tid med raske endringer 
og ekstrem polarisering på kunnskap, makt og økonomi. 
Likevel er det altfor mange fest-taler og altfor lite 
handling rundt konkret, lokal, inspirerende, og praktisk 
læring for alle.

Norsk 
 Sykerpleierforbund
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Tema Perspektiv

Podkast #0894

Vaksinering under en 
pandemi
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Ann Karin Swang 
som er leder av Landsgruppen av Helsesykepleiere. Landsgruppen 
av Helsesykepleiere er faggruppen for alle de med videreutdanning 
i helsesykepleie. De jobber for at barn og unge skal ha et lett 
tilgjengelig lavterskeltilbud i helsestasjon, skolehelsetjeneste og 
helsestasjon for ungdom. Swang har den siste tiden jobbet med å 
løse logistikken rundt vaksineringen til Covid-19. Seres og Swang 
diskuterer utfordringene når kommer over når man skal vaksinere 
en befolkning under en pandemi. 

Om bedriften
Landsgruppen for Helsesykepleiere er faggruppen for de med 
videreutdanning i helsesykepleie. De jobber for at barn og 
unge skal ha et lett tilgjengelig lavterskeltilbud i helsestasjon, 
skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Refleksjon
På hvilken måte er Norge et vanskelig land å gjennomføre 
vaksineringen logisk sett? Og nevn noe av problematikken 
vaksineringen fører med seg før stikket settes, og etter. 

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Ann Karin Swang 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: INNLANDET

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Helsesykepleiere
• Vaksiner
• Covid pandemien
• Forberedelser til neste pandemi
• Logistikk 

Anbefalt lesing: 

• www.nsf.no
 

HEALTHTECH med Ann Karin Swang, Landsgruppen av Helsesykepleiere

HEALTHTECH
ANN KARIN SWANG
LEDER
LANDSGRUPPEN AV 
HELSESYKEPLEIERE

PODKAST #0894 VAKSINERING UNDER EN PANDEMI. ANN KARIN SWANG, LANDSGRUPPEN AV HELSESYKEPLEIERE
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Podkast #0894

HEALTHTECH med Ann Karin Swang, Landsgruppen av Helsesykepleiere

 Vaksinasjon er en 
spesialoppgave, det er ikke 

noe alle kan.
- Ann Karin Swang
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Podkast #0894

Hva er det viktigste lytterne skal ta 
med seg fra denne podkasten?    
At det er viktig å tørre å prøve noe 
nytt/tenke nytt.  

Hvem er du, personlig og faglig?    
Jeg er en aktiv, strukturert jente 
som liker både tradisjoner og 
nytenkning. Jeg liker godt å lede, 
er flink til å få med meg folk og har 
stor arbeidskapasitet. Jeg er veldig 
sosial og elsker å ha folk rundt 
meg/party! Det sies også at jeg er 
tydelig…  

Hva er det viktigste du har lært av 
Covid-krisen?    
At alt går. Man må bare ta et skritt 
ad gangen.  

Hva ønsker du at andre skal ta med 
seg fra Covid-krisen?    
At alt ikke var bra før! Det er mange 
erfaringer vi har nytte av når dette 
er over.  

Hvordan har det endret din 
hverdag?    
Slipper å pendle 3 timer hver dag, 
men skillet mellom jobb og fritid 
viskes ut og det er blitt MYE JOBB! 
Savner det sosiale.  

Hvilke muligheter ser du?    
Alle kriser gir også mulighet for 
vekst. Jeg håper og tror at vi kan 
effektivisere for eksempel møter. 
Flere kan få med seg kurs og 
foredrag.  

Hvilke utfordringer ser du?    
Enda flere ensomme, mer 
utenforskap og de sosiale 
forskjellene øker.  

Hva tenker du om teknologi 
fremover i pleie- og 
omsorgssektoren?     
Teknologi kan aldri erstatte møter 
mellom mennesker. I vår tjeneste 
er det mange helseundersøkelser 
som ikke blir de samme på digitale 
plattformer. Vi må kunne ta i/
på barna og se kroppsspråket. 
Det er utfordringer med tanke på 
taushetsplikten, lagring og misbruk.  
  
Hva med dokumentasjon?   
Men det er fint med flere trygge 
digitale plattformer for dialog 
og ikke minst for møter og 
informasjon😊    

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre lytterne våre med?    
Det er aldri for sent å ta i bruk nye 
hjelpemidler og alle kan lære det. 
Håper helsesykepleiere nå står frem 
og ønsker å få bedre teknologisk 
utstyr der ute i kommunene!!  

 

HEALTHTECH med Ann Karin Swang, Landsgruppen av Helsesykepleiere
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Podkast #0894

Hva trenger helsesykepleiere fremover?
a) Selv med flere mannlige søkere
etter navnebyttet helsesøster til
helsesykepleier, så er det ikke nok menn
som kommer inn på utdanningen, dette
bør endres på om man ønsker bedre
kvotering innen yrket
b) Selv etter navnebyttet som gikk fra
helsesøster til helsesykepleier ser man
ingen tegn til flere mannlige søkere til
utdanningen, dette må endres på om
man ønsker bedre kvotering innen yrket
c) Selv etter navnebyttet som gikk fra
helsesøster til helsesykepleier gikk antall
mannlige søkere ned når det gjelder
denne utdanningen, dette må endres om
man ønsker en bedre kvotering innen
yrket

Selv med flere mannlige søkere 
etter navnebyttet helsesøster til 
helsesykepleier, så er det ikke nok menn 
som kommer inn på utdanningen, dette 
bør endres på om man ønsker bedre 
kvotering innen yrket

Koronavaksinen vil ikke foregå som 
tidligere vaksiner grunnet at den skal 
pågå samtidig som pandemien er 
smittsom. Dette krever innsats fra 
frivillige i en svært detaljert plan som 
ivaretar smittevern og hver eneste 
kostbare dråpe av vaksinen

De var allerede godt rigget og allerede 
timer etter nedstengning klar med telt 
for testing. Det de har lært er at de 
behøver flere som kan å vaksinere, siden 
dette blir en enorm jobb for få personer

Hvordan gjøre god logistikk rundt 
korona-vaksinen?
a) Koronavaksinen vil ikke foregå som
tidligere vaksiner grunnet at den skal
pågå samtidig som pandemien er
smittsom. Dette krever innsats fra
frivillige i en svært detaljert plan som
ivaretar smittevern og hver eneste
kostbare dråpe av vaksinen
b) Ta lærdom fra tidligere vaksineringer
og følge gamle instrukser, selve
vaksineringen vil foregå på akkurat
samme måte som man er kjent med
c) Ta lærdom fra tidligere vaksineringer,
det er valget om hvem som skal bli 
prioritert først som er problemet rundt 
logistikken til koronavaksinen

Hva har helsesykepleiere lært av korona 
pandemien?
a) De var allerede godt rigget og allerede
timer etter nedstengning klar med telt
for testing. Det de har lært er at de
behøver flere som kan å vaksinere, siden
dette blir en enorm jobb for få personer
b) Pandemien kom brått på og de vil til
neste gang være bedre rustet med telt
og testing i et mye tidligere stadium.
De er nok folk til å utføre testing og
vaksinering, men var rett og slett ikke
godt nok forberedt med den praktiske
planen
c) De sto klare til å gjøre testing av
korona allerede uken etter nedstengning,
men av praktiske årsaker gikk testingen
utover smittevern. Neste gang er de
bedre rustet og vil gjennomføre en
sikrere plan for testing

HEALTHTECH med Ann Karin Swang, Landsgruppen av Helsesyke-
pleiere

Scann og besøk bedriften
https://www.nsf.no/fg/helsesykepleiere

HEALTHTECH
ANN KARIN SWANG
LEDER
LANDSGRUPPEN AV 
HELSESYKEPLEIERE
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Tema Perspektiv

Podkast #0895

Omsorg, etikk og 
helseteknologi
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Ranveig Lie 
som er spesialsykepleier og geriatrisk sykepleier på Kløfta Bo og 
Aktivitetssenter. Hun jobber til daglig med samspillet mellom 
omsorg og helseteknologi innen eldreomsorgen. Lie forteller 
at hun ønsker seg flere kloke hoder og varme hjerter, ikke bare 
varme hender. Lie og Seres diskuterer de nye behovene som har 
dukket opp på sykehjemmene under Covid pandeminen, som en 
spesielt utsatt institusjon og gruppe i befolkningen.

Om bedriften
PRO distrikt Kløfta er et av tre pleie- og omsorgsdistrikt 
i Ullensaker kommune og holder til på Kløfta bo- og 
aktivitetssenter. De yter tjenester til innbyggere som bor sør i 
Ullensaker.

Refleksjon
Hva har vi lært i korona når det kommer til stillingsprosenter i 
helsevesenet for å hindre høy spredning av smitte i en eventuelt 
ny pandemi? 

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Ranveig Lie 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: INNLANDET

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Ensomhet 
• Teknologi vs sosiale behov
• Etikk i omsorgen 
• Velferdsteknologi

Anbefalt lesing: 

• www.nsf.no
 

HEALTHTECH med Ranveig Lie, Kløfta Bo og Aktivitetssenter

HEALTHTECH
RANVEIG LIE
SPESIALSYKEPLEIER/
GERIATRISK SYKEPLEIER
KLØFTA BO OG 
AKTIVITETSSENTER

PODKAST #0895 OMSORG, ETIKK OG HELSETEKNOLOGI. RANVEIG LIE, KLØFTA BO OG AKTIVITETSSENTER



9

Podkast #0895

HEALTHTECH med Ranveig Lie, Kløfta Bo og Aktivitetssenter

 Flere kloke hoder og 
ikke bare varme hender.

- Ranveig Lie



Intervju
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Podkast #0895

Hvem er du, personlig og faglig? 
Hvem jeg er? Jeg er kompleks 
– satt sammen av oppvekst, 
erfaringer og skolegang. Jeg er 
samfunnsengasjert og går ikke av 
veien for en diskusjon. Tåler godt å 
være uenig så lenge man er enige 
om at det er forskjell på sak og 
person. Opptatt av å finne gode 
løsninger for fellesskapet/flest 
mulig. 

Hva er det viktigste du 
har lært av Covid-krisen? 
Om det er noe man har lært av 
Covid-krisen? Ja, det er jo hva 
som er det viktigste i livet. Hva er 
nødvendig for å overleve? Hva kan 
man greie seg uten? Tæring etter 
næring? 

Hva ønsker du at andre skal ta 
med seg fra Covid-krisen? 
Alle har vel fått endret hverdag 
under denne pandemien. Privat 
har vi endret noe. Krympet 
antall personaler vi har kontakt/
nærkontakt med. Reisemønster 
har endret seg. Arbeidsmessig 
har det endret seg mye. De ulike 
restriksjonene, særlig de som 
har gått ut over det pasientnære 
arbeidet og pårørende. 

Muligheter Utfordringer?  
Alle velferdsteknologiske 
nyvinninger krever nettopp 
teknologi. Veldig mange faller 
utenfor. Ikke bare innenfor min 
sektor som oftest omhandler 
eldre mennesker, men også andre 
grupper. Alt fra dårlig økonomi til 
de som bor så utenfor all farvei at 
de ikke har annet enn den gamle 
kobbertråden tilgjengelig. Blir ikke 
mye teknologi i den. Teknologi 
i Pleie og omsorgs sektoren er 
kommet for å bli, men den må ikke 
overta den mellommenneskelige 
kontakten. Politisk kan det godt 
hende det er «forsvarlig» å ha ulike 
typer av smart-hus teknologi men 
den personlige kontakten mellom 2 
må aldri bli borte. 

Tips og tanker? 
Nei si det…. Det må bli tilbake til 
mulighetene som ligger tilgjengelige 
i teknologien og at det er vi 
«hjelperne» som sammen med 
brukerne av de ulike tjenestene 
som må finne de gode løsningene, 
og ikke de ulike produsentene. 

Dilemmaer innen Helseteknologi?  
Dilemmaer med Helseteknologi er 
det flere av, men for meg personlig 
er det de ulike etiske utfordringene. 
Er det overvåkning? Trygghet? 
Ansvar? Gråsoner hele veien… f. eks 
Den pågående diskusjonen om GPS 

for personer med demens. Hvorfor 
kan ikke min mor/far/ektefelle som 
bor på sykehjem få en GPS så de 
kan gå tur. Et spørsmål vi ofte får 
servert. Mine etiske betenkeligheter 
er hvem sitt ansvar blir det dersom 
vedkommende skader seg? En GPS 
forhindrer ikke at noen går ut i 
trafikken? Eller at noen plutselig får 
et angstanfall fordi de har gått på 
en buss på vei til en jobb de sluttet 
i for 30 år siden? Eller at noen har 
falt utfor en skråning…. 

Ditt viktigste prosjekt siste året? 
Mitt siste prosjekt som dessverre 
ikke ble gjennomført nettopp på 
grunn av Covid-situasjonen var 
et samarbeidsprosjekt mellom 
Frivilligsentralen i Ullensaker, Røde 
Kors og Ullensaker kommune om 
«feriekoloni for hjemmeboende 
eldre». Leieavtale med Romerike 
Folkehøgskole var inngått, datoer 

spikret og program og frivillige 
sto nærmest i kø. Dette skulle 
bli en innholdsrik ferieuke for 
eldre hjemmeboende, særlig med 
tanke på å forebygge ensomhet og 
depresjon. 

HEALTHTECH med Ranveig Lie, Kløfta Bo og Aktivitetssenter
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Podkast #0895

Hvordan bruker vi teknologi som 
hjelpemiddel innen helsetjenesten på 
best mulig måte?
a) Vi må tilby teknologi som gjør bruker
mest mulig selvstendig uten at det
går på bekostning av den nødvendige
menneskelige kontakten
b) Vi må tilby teknologi som gjør bruker
totalt uavhengig av helsepersonell, først
da er vi kommet i mål. Det vil forbedre
pasientens livskvalitet og minske risiko
for smitte
c) Vi må tilby teknologiske tjenester som
helsepersonell behøver for å effektivisere
sine arbeidsdager og som gjør at flest
mulig pasienter får hjelp i løpet av en
dag

Vi må tilby teknologi som gjør bruker 
mest mulig selvstendig uten at det 
går på bekostning av den nødvendige 
menneskelige kontakten

Ja. Flere blir rammet av depresjon 
og underernæring og hos de 
med underliggende sykdom har 
hjemmetjenesten ofte vært deres eneste 
kontaktpunkt og pårørende

I stedet for å skape fulle og hele 
stillinger i helsetjenesten ansatter de 
ekstravakter, som i tillegg arbeider andre 
steder og dermed øker risikoen for 
smitte

Har eldres behov blitt forsterket grunnet 
restriksjoner under korona?
a) Nei. Grunnet korona har det blitt en
rask omgjøring når det kommer til trygg
helsetjeneste ved hjelp av teknologi, noe
som faktisk har senket de eldres behov
b) Ja. Flere blir rammet av depresjon
og underernæring og hos de
med underliggende sykdom har
hjemmetjenesten ofte vært deres eneste
kontaktpunkt og pårørende
c) Nei. Eldre som ikke ellers er vandt til
en svært sosial hverdag har heller ikke
merket noe større behov når det kommer
til hjelp til daglige gjøremål

Hva er den viktigste lærepengen korona 
ga helsetjenesten, som er viktig å tenke 
på til eventuelt neste pandemi?
a) I stedet for å skape fulle og hele
stillinger i helsetjenesten ansatter de
ekstravakter, som i tillegg arbeider andre
steder og dermed øker risikoen for
smitte
b) I stedet for å tilkalle ekstravakter og
hente ressurser fra andre steder var
helsetjenesten underbemannet en stor
periode
c) I stedet for å benytte seg av få ansatte
i arbeid om gangen, ble det store
omveltninger når det først ble meldt om
smitte på arbeidsplassen

HEALTHTECH med Ranveig Lie, Kløfta Bo og Aktivitetssenter

Scann og besøk bedriften
https://www.ullensaker.kommune.no/
virksomheter/klofta-bo-og-behandlingssenter/

HEALTHTECH
RANVEIG LIE
SPESIALSYKEPLEIER/
GERIATRISK SYKEPLEIER
KLØFTA BO OG AKTIVI
TETSSENTER
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Tema Perspektiv

Podkast #0897

Det internasjonale 
arbeidet for å håndtere 
pandemien
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med John-Arne 
Røttingen som er helt ny i rollen som ambassadør for global 
helse hos Utenriksdepartementet. Røttingen lærer oss hva som er 
spesielt med Covid viruset og hva vi nå har lært av dette viruset 
etter snart et år med denne pandemien. Han skal i sin nye rolle 
ha hovedansvaret for å følge opp den samlede norske globale 
helseinnsatsen, og vil arbeide tett med utenriksministeren, 
utviklingsministeren og departementets ledelse. 

Om bedriften
Utenriksdepartementet er et norsk departement som har ansvar 
for norsk utenrikspolitikk. Utenriksdepartement behandler 
saker vedrørende Norges forhold til andre stater, internasjonale 
organisasjoner, utenrikshandel, kultursamarbeid med andre land 
og bistand

Refleksjon
Endrer og muterer koronaviruset seg mer enn et influensavirus og 
er det en mulighet at pandemien fortsette inn i 2022, selv med 
en vaksinering av store andeler av verdensbefolkningen i løpet av 
2021? 

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    John-Arne Røttingen 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Pandemi håndering
• Virus sykdommer 
• Lærdom fra Covid pandemien og 

andre pandemier 
• Vaksinering 
• Superspredere 

Anbefalt lesing: 

• www.regjeringen.no
 

LØRNSOC med John-Arne Røttingen, Utenriksdepartementet

LØRNSOC
JOHN-ARNE RØTTINGEN
AMBASSADØR FOR 
GLOBAL HELSE
UTENRIKS
DEPARTEMENTET

PODKAST #0897 DET INTERNASJONALE ARBEIDET FOR Å HÅNDTERE PANDEMIEN. JOHN-ARNE RØTTINGEN, UTENRIKSDEPARTEMENTET
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Podkast #0897

LØRNSOC med John-Arne Røttingen, Utenriksdepartementet

 Så langt er det 
veldig lovende nyheter 

rundt vaksineutviklingen 
og det som var spesielt 
denne gangen det var 

at vi ventet ikke på å få 
positive resultater fra 

studiene og få godkjenning 
av vaksinene før verden 

satte igang med stor skala 
vaksine produksjon. Så vi 
satset på 10 hester fremfor 

1 allerede godkjent 
vaksine.

- John-Arne Røttingen
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Podkast #0897

LØRNSOC med John-Arne Røttingen, Utenriksdepartementet
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Podkast #0897

Hvordan ble koronaviruset en pandemi?
a) Viruset spres via luftveiene ved dråper
i luften eller overflater. Ved at ingen er
immune og man har mange kontakter
hver dag, hvor noen kan være super-
spredere, får man ikke kontroll. Samtidig
er viruset er i konstant endring
b) Viruset overlever på overflater lenger
enn antatt og dermed sprer seg lettere
enn andre virus vi har vært borti tidligere,
det gjør det vanskeligere å kontrollere
c) Viruset er i konstant endring og skiller
seg dermed ut fra influensa og andre
virus vi har sett tidligere, dermed er det
en stor utfordring for de som skal skape
en vaksine

Viruset spres via luftveiene ved dråper 
i luften eller overflater. Ved at ingen er 
immune og man har mange kontakter 
hver dag, hvor noen kan være super-
spredere, får man ikke kontroll. Samtidig 
er viruset er i konstant endring

Organisasjonen CEPI har en sentral 
rolle i å støtte vaksine-utviklingen og er 
den viktigste koordinerende instutisjon 
internasjonalt

Det er lite sosiale ulikheter i Norge 
versus andre land, noe som gir et godt 
utgangspunkt. Men vi ser også tendenser 
her til at viruset går utover eldre og de 
som bor tett på hverandre, da gjerne 
med flere jobber

Hva gjør Norge internasjonalt når det 
kommer til korona og utvikling av 
vaksine?
a) Organisasjonen CEPI har en sentral
rolle i å støtte vaksine-utviklingen og er
den viktigste koordinerende instutisjon
internasjonalt
b) Norge er ikke delaktig når det kommer
til selve vaksine-utviklingen, men
Forskningsrådet får tilsendt viktig og
nødvendig informasjon fra internasjonale
kilder
c) Organisasjonen CEPI spiller en liten
rolle i vaksine-utviklingen ved at der
samler informasjon om virusets syklus i
Norge

Hvordan treffer pandemien Norge versus 
andre land?
a) Det er lite sosiale ulikheter i Norge
versus andre land, noe som gir et godt
utgangspunkt. Men vi ser også tendenser
her til at viruset går utover eldre og de
som bor tett på hverandre, da gjerne
med flere jobber
b) Det er god digital struktur i Norge
versus andre land, noe som ga oss et
forsprang når det gjaldt få ut nødvendig
informasjon i tide da pandemien startet
c) Pandemien treffer Norge likt som alle
andre land. Økonomi, digital struktur og
lite sosiale ulikheter i landet gir ingen
forsprang eller bedre utgangspunkt når
det kommer til å takle et virus

LØRNSOC med John-Arne Røttingen, Utenriksdepartementet

Scann og besøk bedriften
https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id833/
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Tema Perspektiv

Podkast #0898

Psykisk helse og rus – 
den glemte pandemien i 
pandemien.
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Espen Gade 
Rolland som er  leder av NSFs Faggruppe for sykepleiere innen 
psykisk helse og rus (NSF-SPoR). Rolland og Seres snakker om 
teknologisk innovasjon for pasienter innen psykisk helse og rus, 
uten at det går på bekostning med den menneskelige kontakten 
og hvordan vi skal rigge oss til neste pandemi, slik at denne 
sårbare gruppen vil kunne håndtere den bedre. Han forteller også 
hva nedstengningen har betydd for pasienter som sliter med 
psykisk helse og rus.  

Om bedriften
NSF-SPoR er en faggruppe av offentlig godkjente sykepleiere som 
arbeider i og/eller har interesse for psykisk helse og rus.

Refleksjon
Pandemien treffer skjevt, både økonomisk og helsemessig. 
Hvordan kan man sikre at alle som behøver hjelp får det, selv uten 
internett-tilgang? 

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Espen Gade Rolland 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Psykisk helse
• Behandlinger 
• Innovasjon
• Depresjoner 

Anbefalt lesing: 

• Psykiske lidelser av forfatter Roger 
Red. Hagen

 

HEALTHTECH med Espen Gade Rolland, NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

HEALTHTECH
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LEDER
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PSYKISK HELSE OG RUS.

PODKAST #0898 PSYKISK HELSE OG RUS – DEN GLEMTE PANDEMIEN I PANDEMIEN.. ESPEN GADE ROLLAND, NSFS FAGGRUPPE FOR SYKEPLEIERE INNEN PSYKISK HELSE OG RUS.
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HEALTHTECH med Espen Gade Rolland, NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

 One size fits all 
stemmer ikke og spesielt 

ikke når det gjelder 
mennesker. Vi må tåle at 

andre er annerledes.
- Espen Gade Rolland



Intervju

18

Podkast #0898

Hvem er du, personlig og faglig? 
Rolig, tydelig og trygg sykepleier, 
med kompetanse og et stort hjerte 
for de menneskene vi er satt til å 
hjelpe.  

Hva er det viktigste du har lært av 
Covid-krisen? 
Erfaring med akutt, egner seg 
spesielt i kriser.  

Hva ønsker du at andre skal ta 
med seg fra Covid-krisen? 
Nasjonalt samhold, solidaritet. At vi 
spør og «passer på» naboen.   

Hvordan har det endret 
din hverdag?  
Null reising, hjemmekontor. Lite 
mellommenneskelig kontakt med 
kollegaer. Hjemme med familien, 
når barne går til skole og kommer 
hjem. Mye skjerm jobbing.

Hvilke muligheter ser du? 
En kombinasjon av teknologiske 
løsninger om mellommenneskelige 
møter.  

Hvilke utfordringer ser du? 
Overdreven tro på. Teknologi drevet 
av teknologi og ikke av faglige 
behov.

Hva tenker du om teknologi 
fremover i pleie- og 
omsorgssektoren? 
Vil i utgangspunktet være et stort 
potensialt for bedre utnyttelse, 
men det er et stort gap mellom 
tjenestenes infrastruktur, behov og 
muligheter.    

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre lytterne våre med? 
Ta faglig styring.   

Hvilke nye dilemmaer
 oppstår for deg? 
Etiske dilemmaer. Sykepleie 
er i utgangspunktet basert på 
menneskemøter.  One size fits 
all - - -NOT innen sykepleiefaget. 
Standardisering av fagutøvelsen er 
feil vei å gå.

Dine viktigste prosjekter siste? 
Flere i faggrupperegi, blant annet 
vellykket webinar sammen med 
NSF i oktober og ikke mist utvikling 
av YouTube – kanalen til SPoR.  Har 
et styre som virkelig tenker nytt – 
spesielt innen faglig formidling. Det 
er artig. 

HEALTHTECH med Espen Gade Rolland, NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus.
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Hva er innovasjon som er blitt gjort i 
Espen Gades arbeid?
a) Tverrfaglige team som er satt sammen
på tvers av tjenestelinjer, som retter
behovet mot den enkelte bruker
b) Sosiale roboter som fungerer som
kjæledyr eller som en menneske-
lignende venn for bruker
c) Overvåkningssystemer som fungerer
som en stor sikkerhet for bruker

Tverrfaglige team som er satt sammen 
på tvers av tjenestelinjer, som retter 
behovet mot den enkelte bruker

Ensomhet som forværrer seg grunnet 
nedstengning av hjelpesenter og 
aktivitetssenter

Se fasit av 2020 og prioritere tydeligere 
og skape bedre digital infrastruktur for 
å hjelpe de som trenger det på god nok 
måte

Hva betyr korona for hans pasienter?
a) Ensomhet som forværrer seg grunnet
nedstengning av hjelpesenter og
aktivitetssenter
b) De har helsemessig større risiko for
smitte, men samtidig er hjelpesenter
fortsatt åpent hvor de kan søke om god
behandling
c) De holder seg i aktivitet og er sosiale
på aktivitetssenter, men grunnet
nedstengning av hjelpesenter har det
vært vanskelig for de som behøver
behandling

Hva gjør man for å håndtere denne 
pasientgruppen bedre ved neste 
pandemi?
a) Se fasit av 2020 og prioritere
tydeligere og skape bedre digital
infrastruktur for å hjelpe de som trenger
det på god nok måte
b) Se fasit av 2020 og ansette flere,
samtidig være mer effektiv ved neste
pandemi, nå som vi vet mer om hvilke
smitteverns-tiltak som funker og ikke
c) Se fasit av 2020 og utnytte ressursene
vi har bedre og samtidig stenge ned
aktivitetssenter raskere for å senke risiko
for smitte

HEALTHTECH med Espen Gade Rolland, NSFs Faggruppe for 
sykepleiere innen psykisk helse og rus.

Scann og besøk bedriften
https://www.nsf.no/fg/psykisk-helse-og-rus
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Podkast #0899

Teknologi, helse 
og utvikling i 
Jordmortjenesten
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kristin Holanger 
som er nestleder i Jordmorforbundet NSF. Hun forteller hvordan 
hennes jobb har endret seg under Covid pandemien og hva som er 
det viktigste hun har lært av dette. De snakker om hvordan vi kan 
få til mer innovasjon og teknologi inn i  jordmor faget og hva som 
har vært den viktigste leksa for jordmødre. 

Om bedriften
Jordmorforbundet jobber for en fremtidsrettet jordmortjeneste 
med trygge rammer rundt alle sider av kvinners reproduktive 
helse.

Refleksjon
Grunnet økt risiko for smitte i fødeavdelinger må man fortsette 
med strenge regler. For førstegangsfødende kan dette være en 
stor påkjennelse om de ønsker å ha med familie. Er hjemmefødsel 
organisert i det offentlige tilbudet og får jordmødre god nok 
opplæring innen dette?  

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Kristin Holanger 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Innovasjon
• Covid-19
• Teknologi inn i jordmor yrket
• Robot ultralyd

Anbefalt lesing: 

• Factfulness ti knep som hjelper deg 
å forstå verden av Hans Rosling, Anna 
Rosling Rönnlund, Ola Rosling

 

HEALTHTECH med Kristin Holanger, Jordmorforbundet NSF
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HEALTHTECH med Kristin Holanger, Jordmorforbundet NSF

 Når vi lager nye 
ting i fremtiden håper jeg 
man tar de involverte med 
inn i prosessen, for da vil 
prosessen gå raskere og 

sluttresultatet vil bli mye 
bedre.

- Kristin Holanger
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Hva er din erfaring med 
helseteknologi? 
Det går fremover og ny teknologi 
gir nye muligheter. Likevel er 
Jordmortjenesten fortsatt preget av 
dokumentasjonssystemer som ikke 
«snakker sammen» og helsekort 
for gravide er fortsatt på papir. 
Jordmorforbundet ønsker seg at 
helsekort for gravide blir digitalt. Vi 
trenger dokumentasjonssystemer 
som snakker sammen for bedre 
kommunikasjon, effektivitet, 
kvalitet, statistikk og grunnlag 
for bedre drift og prioritering i 
samfunnet.

Hva er det viktigste lytterne skal ta 
med seg fra denne podkasten? 
Ny teknologi gir bedre tjenester 
nå- og i fremtiden, men vi 
trenger fortsatt mennesker 
med kompetanse som bruker 
teknologien rett i faget. Tverrfaglig 
samarbeid tidlig i nye prosesser 
gir kvalitet og effektivitet i ferdige 
produkter.

Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg er en engasjert, nysgjerrig og 
positiv person som motiveres av å 
hjelpe andre og ønsker å bidra til at 
helsevesenet gir gode og likeverdige 
tilbud til befolkningen, samtidig 

som helsevesenet skal være et trygt 
og godt sted å jobbe som ivaretar 
ansattes helse og lønn svarende til 
ansvar og utdanning.

Hva er det viktigste du har lært av 
Covid-krisen? 
At vi er heldige som bor i Norge, 
men vi er alle sårbare 
At det er viktig å investere i 
Helsevesenet for beredskap og 
kvalitet i fremtiden 
At fagforeninger er viktig 
At tverrfagelig samarbeid er 
viktigere enn noen gang 
At en krise også fører med seg 
positive ringvirkninger

Hva ønsker du at andre skal ta med 
seg fra Covid-krisen? 
Bemanning og beredskap er viktig i 
helsevesentet. 
De ansatte må ha gode 
arbeidsforhold og det er viktig at 
rett kompetanse blir brukt på rett 
plass. 
Ved finansiering bør vi prioritere 
faget og menneskene først, 
både pasienter og ansatte, 
og i samarbeid se på hvilke 
teknologiske behov og muligheter 
det er resterende økonomi til å 
prioritere. 
Lederne på alle nivå må ha reell 
innflytelse og ikke konsekvent 
bli møtt med innsparingskrav, 
samtidig som ansatte stadig 

får økte og endrede oppgaver i 
kombinasjon med å samtidig miste 
støttefunksjoner,

Hvilke muligheter ser du? 
Mange! Men av konkrete 
forslag håper jeg at dagens 
dokumentasjonssystemer ved 
fødeavdelingene Partus og Natus 
slås sammen til et program, 
fortrinnsvis et som snakker 
med både DIPS, Metavision og 
primærhelsetjenestens systemer.
Jordmorforbundet ønsker 
«Barselmeldingen» som en del av 
dagens fødselsmelding så vi kan få 
kvalitetsindikatorer for å bedre drift 
og prioriteringer som vil være til det 
beste for landets kvinner og barn.

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre lytterne våre med? 
Engasjer deg der du er, vi trenger 
hverandre og stå sammen for 
å skape endringer vi vil ha i 
fremtiden.

Dine viktigste prosjekter? 
Helsedirektoratet rapporten 
Endring i fødepopulasjon og 
konsekvenser for bemanning og 
finansieringssystem som førte til 
revidert oppdragsdokument til 
sykehusene. 
Helsedirektoratets utredning av 
NIPT og Tidlig ultralyd 
Helsedirektoratets pågående 
arbeid med revidering av «et trygt 
fødetilbud» 
Samarbeid med Medisinsk 
Fødselsregister om bedre statistikk 
fra Barseltiden

HEALTHTECH med Kristin Holanger, Jordmorforbundet NSF
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Hvilken type innovasjon har vi sett innen 
jordmorsfaget i Norge?
a) Alta har ultralyd-roboter som gjør at
du kan hjemmefra sende bilder til lege
i en annen by for vurdering i samtid, da
slepper man å reise når det er snakk om
lange avstander
b) E-resept har før bare vært for lege
og sykepleiere, men har nå også åpnet
tilgang til jordmødre
c) Barsel-statistikk digitalt har skapt en
helt ny oversikt over nødvendig data

Alta har ultralyd-roboter som gjør at 
du kan hjemmefra sende bilder til lege 
i en annen by for vurdering i samtid, da 
slepper man å reise når det er snakk om 
lange avstander

Det er spesielt utfordrende for 
førstegangsfødende som ikke får ta 
med seg andre og for at driften skal gå 
rundt må jordmødre ta seg av takster på 
telefon -og videosamtaler nå som de er 
gått over til en digital helsestasjon

Tjenesten er sårbar fra før, så det er 
nødvendig å ansette flere jordmødre og 
det må skaffes tilgang til e-resept for 
jordmødre

Hvordan har korona påvirket 
utøvere og fødende?
a) Det er spesielt utfordrende for
førstegangsfødende som ikke får ta
med seg andre og for at driften skal gå
rundt må jordmødre ta seg av takster på
telefon -og videosamtaler nå som de er
gått over til en digital helsestasjon
b) Flere ønsker å føde hjemme hvor
de kan få være med familie, samtidig
har jordmødre fått bedre innføring i
hjemmefødsler og økt sin kompetanse
på det området
c) Hjemmefødsler er blitt bedre
organisert i det offentlige tilbudet og 
jordmødre får god opplæring innen det

Hva skal gjøres annerledes 
i neste pandemi?
a) Tjenesten er sårbar fra før, så det er
nødvendig å ansette flere jordmødre og
det må skaffes tilgang til e-resept for
jordmødre
b) Tjenesten er sårbar fra før, så det er
nødvendig å ansette flere jordmødre og
i en tid med hly risiko for smitte er det
nødvendig å få fortgang på utviklingen av
ultralyd-roboter til hjemmebruk
c) Med den nye digitale barsel-oversikten
er man mye bedre rustet om det skal
oppstå en ny pandemi og man vil ut i fra
den se hvilke tiltak som net viktigst å
prioritere

HEALTHTECH med Kristin Holanger, Jordmorforbundet NSF

Scann og besøk bedriften
https://www.nsf.no/fg/jordmorforbundet
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Podkast #0900

Min erfaring fra Covid-19
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Eivind Hovig som 
er leder for Senter for bioinformatikk, Universitetet i Oslo . Han 
forteller hvorfor Offentlig innsats er og vil fortsette å være viktig, 
mens helsetjenester organisert etter kapitalistiske prinsipper er 
ikke alltid like hensiktsmessig. Hovig belyser dette i samtalen med 
noen eksempler som PCR-teknologien og erfaringer fra Covid-19 
pandemien.

Om bedriften
Universitetet i Oslo er det eldste, nest største og høyest rangerte 
universitetet i Norge. Universitetet har over 27 000 studenter 
og 6 600 ansatte. Professor Svein Stølen har vært rektor ved 
Universitetet i Oslo siden 1. august 2017

Refleksjon
Vi har to typer tester for korona hvor ene testen forteller deg 
om du har vært utsatt for smitte og om kroppen din har dannet 
antistoffer mot ny infeksjon og en annen test som forteller om du 
har fragmenter av viruset i kroppen. Er disse testene 100% sikre 
og kan man stole på de? Hvorfor kan ulike tester gi ulikt svar? 

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Eivind Hovig 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Testing
• Deling av data
• Covid-19 pandemien 
• Virus 

Anbefalt lesing: 

• https://www.mn.uio.no/sbi/
 

HEALTHTECH med Eivind Hovig, Leder for Senter for bioinformatikk, Universitetet i Oslo
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HEALTHTECH med Eivind Hovig, Leder for Senter for bioinformatikk, Universitetet i Oslo

 Det er ikke gull, alt 
som glimrer

- Eivind Hovig
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg har jobbet i offentlig 
helseforskning i hele min 
karriere, og har forsøkt å føre 
forskningsfronten framover 
innenfor kreftområdet, samtidig 
som jeg har hatt og har ønsker 
om at resultatene skal komme 
befolkningen til gode i form av 
bedre behandling. 

Hva er det viktigste du 
har lært av Covid-krisen? 
At mange honnørord om 
samfunnets organiserings-
prinsipper plutselig kan fravikes 
av politisk ledelse når det er 
opportunt, at milliardene kan 
rulle på tilfeldige og impuls-styrte 
måter, dvs at samfunnskontrollen 
er mye mer illusorisk enn det gis 
inntrykk av. Grunnloven har blitt 
satt til side, under henvisning til 
Smittevernloven. Smittevernloven 
henviser til sykdom, ikke forekomst 
av en positiv PCR-test. Det er 
heller ikke klart hvordan man måler 
syke. Om en ser på overdødelighet 
i befolkningen er tallene små, 
sammenliknet med de voldsomt 
kraftige tiltakene man benytter.

Hva ønsker du at andre skal ta med 
seg fra Covid-krisen? 
At samfunnets organisasjonsform 
må følges bedre, og at beslut-
ningene må forankres bedre i 
folket, og må være basert på beste 
eksisterende kunnskap, og at 
forskning er viktig!

Hvordan har det endret 
din hverdag? 
Personlig er nå hjemmekontor mest 
regelen, men ellers er det ikke så 
store forandringer. Har selv syklet 
i Oslo hele året, og fortsetter bare 
med det.

Hvilke muligheter ser du? 
Det kunne være en anledning 
til at det offentlige kunne se 
seg tjent med en mer aktiv 
samfunnsplanlegging. Men 
det ser heller ut til at mange 
samfunnskrefter synes å arbeide for 
permanente samfunnsforandringer.

Hvilke utfordringer ser du? 
En utfordring er at det ikke 
nødvendigvis er sammenfall mellom 
samfunnets helseinteresser og 
samfunnets organiseringsprinsipper.

Hva tenker du om teknologi 
fremover i pleie- og 
omsorgssektoren? 
Håper at teknologien bare forblir 
et supplement til menneskelig 
kontakt.

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre lytterne våre med? 
Det offentlige helsevesen er viktig!

Hvilke nye dilemmaer 
oppstår for deg? 
Det viktigste er hvor skjør 
samfunnsorganiseringen viser seg å 
være når noe uventet skjer.

Dine viktigste prosjekter 
Jeg forsøker blant annet å 
bidra til å få nye molekylært 
baserte behandlingsprinsipper 
implementert i kreftbehandlingen, 
og at den beste behandlingen skal 
bli tilgjengelig for alle. Det er helt 
sentralt at en ikke fortsetter å 
uthule det offentlige helsevesen. 
Konsekvensene av dette ser 
en jo eksempelvis i prisen på 
kreftlegemidler.

HEALTHTECH med Eivind Hovig, Leder for Senter for bioinformatikk, Universitetet i Oslo
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Hva jakter vi på når det kommer til 
vaksinen og hvordan skiller korona seg 
ut fra andre virus?
a) Korona har andre egenskaper enn
tidligere virus som også forandrer seg
hyppigere. Det man prøver på med en
vaksine er å blokkere tilgang til cellene
b) Korona har samme egenskaper som
andre virus vi har sett, men skiller seg
ut ved meget rask spredning. Det man
prøver på med en vaksine er å forhindre
at viruset sprer seg til blodet
c) Korona har andre egenskaper enn
tidligere virus og det man prøver på
med en vaksine er at den skal inneholde
drepte koronavirus i tillegg til sterilt
vann, salter og andre hjelpestoffer

Korona har andre egenskaper enn 
tidligere virus som også forandrer seg 
hyppigere. Det man prøver på med en 
vaksine er å blokkere tilgang til cellene

Ene testen er basert på antistoff og den 
andre gjør molekylær diagnostikk. Det 
arbeides med å formere enzymer som 
gjør at det kan gjøres 100 millioner tester 
i fremtiden

På tvers av Europeiske land er det satt 
en felles målsetning om å dele genetisk, 
klinisk og fenotypisk informasjon fra mer 
enn 1 million mennesker, som vil bidra til 
helt nye funn

Vi har to typer effektive tester for 
koronavirus, hvordan fungerer de? 
Og hva gjøres for at de kan brukes til 
fremtidig bruk i lignende situasjoner?
a) Ene testen er basert på antistoff og
den andre gjør molekylær diagnostikk.
Det arbeides med å formere enzymer
som gjør at det kan gjøres 100 millioner
tester i fremtiden
b) Ene testen er basert på antistoff og
den andre er en NAAT-basert hurtigtest.
Disse er klar tiur bruk i fremtiden med et
lager på over 100 millioner tester
c) Ene testen er en NAAT-basert
hurtigtest og den andre gjør molekylær 
diagnostikk. Det arbeides med videre 
forskning for at disse testene skal ha 
bedre presisjon i fremtiden

Hva kan data gjøre for å bedre 
samfunnsstyringen under en pandemi?
a) På tvers av Europeiske land er det satt
en felles målsetning om å dele genetisk,
klinisk og fenotypisk informasjon fra mer
enn 1 million mennesker, som vil bidra til
helt nye funn
b) Hvert land har sin data og det vil være
vanskelig å få tak data fra andre land,
men så lenge har vi ikke behøvd så mye
deling av data for å få en oversikt over
viruset
c) På tvers av kontinentene er det satt
en felles målsetning om å dele klinisk
informasjon fra mer enn 5 million
mennesker, som vil bidra til helt nye funn

HEALTHTECH med Eivind Hovig, Leder for Senter for bioinformatikk, 
Universitetet i Oslo

Scann og besøk bedriften
https://www.mn.uio.no/sbi/
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Digitalt skråblikk under 
pandemien
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Benedicte Nyborg 
som er  leder i Responssenteret i Kristiansund. Responssenteret 
er stedet som tar imot og svarer på varsler fra digitale, 
trygghetsskapende (velferdsteknologiske) løsninger. Nyborg har 
etter tre år hos Responssenteret sett at teknologi kan gi stor 
gevinster for både individ, innbygger og samfunn, samtidig som 
hun har erfart at digitalisering ikke nødvendigvis alltid virker 
og noen ganger kan demotiverende effekt. I samtalen forteller 
hun hvordan hun ønsker å rigge til responssenteret for neste 
krise, hvor vi bruker den læringen vi har nå har fått etter Covid 
pandemien slik at man har beredskapen på plass. 

Om bedriften
Responssenteret (RRO) i Kristiansund er holder til i et nyoppusset 
bygg og er nå samlokalisert med driftstekniker, responsteam og 
Helseinnovasjonssenteret.

Refleksjon
Lavterskel utdanning innen IKT vil kunne gi et stort løft innen 
helsetjenesten, men hvordan skal dette gjøres i praksis?  

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Benedicte Nyborg 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: KRISTIANSUND

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Innovasjon innen helse på norsk
• Bruker i sentrum
• Nettportalen c19.no (digital booking, 

digital hjemmeoppfølging)
• Kommunal digitalisering 

Anbefalt lesing: 

• Søsterklokkene: roman Bok av Lars 
Mytting

 

HEALTHTECH med Benedicte Nyborg, Responssenteret i Kristiansund
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 Oppgavene øker 
og det er krevende å 

skaffe nok kompetanse. 
Teknologi kan være en 
av veiene mot målet for 
å klare å absorbere den 
økte etterspørselen etter 

helsetjenester.
- Benedicte Nyborg
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Hva er din erfaring med 
helseteknologi?
Min er erfaring med helseteknologi 
startet i 2017 når jeg var med på å 
etablere Helseinnovasjonssenteret, 
samtidig som jeg startet som leder 
for Responssenteret i Kristiansund. 
Stillingen som prosjektleder for 
Nasjonalt velferdsteknologiprogram 
på Nordmøre gjennom tre år, 
har også selvsagt bidratt til mye 
erfaring med teknologi.
Jeg har også bidratt faglig inn i å 
etablere nettportalen c19.

Hva er det viktigste du har lært av 
Covid-krisen?
Først og fremst at pandemien en 
alvorlig trussel som har gitt store 
konsekvenser for oss som samfunn, 
selvsagt. Alvoret preger mange 
arenaer og vi er sårbare.
Men også at både små og større 
kommuner innehar en utrolig kraft 
som kan mobiliseres i form av sine 
ansatte. Jeg tenker mye på hva 
vi klarer å få til når forankringen 
mot oppgaven strekker seg fra 
ledelsen og ut til ansatte som 
jobber direkte mot brukere. Når vi 
virkelig står sammen om oppgaven. 
Akkurat dette har jeg brukt mye 
tid til å tenke på, både sett i 
egen kommune og utenifra som 

prosjektleder for et interkommunalt 
samarbeid. Tenk om det kunne vært 
slik på flere områder, at vi virkelig 
har dratt i samme retning. Da er det 
ikke mye vi ikke kunne fått til.

Hva ønsker du at andre skal ta med 
seg fra Covid-krisen?
Evnen til å benytte erfaringer vi 
har gjort oss under pandemien- 
det å fortsette å tenke å tenke 
nytt og tilpasse oss ny virkelighet. 
Nysgjerrighet, vilje og liten frykt 
for å ha feil er kjempeviktige 
egenskaper som ikke nødvendigvis 
henger sammen med antall 
studiepoeng. Magien i samskaping- 
når det er rom, takhøyde og 
fremdrift og ikke minst å feile. Da 
tør vi å bidra!

Hvilke muligheter ser du?
At kriser gir rom for vekst, er jo 
ikke et eget sitat, men jeg opplever 
det likevel på samme vis. Coroan-
pandemien, som selvfølgelig først 
og fremst er alvorlig for oss alle, gir 
også muligheter på neon arenaer.
Digitalisering er nettopp en 
slik mulighet. Vi blir tvunget til 
å endre arbeidsprosesser og 
metodikk, raskt. Vi får en «fail fast, 
succeed faster» situasjon, der 
utviklinger skjer raskere enn ved 
andre utviklingsprosjekt. Kanskje 
klarer vi å finne ut hva som ikke 
fungerer raskere, og derved når 

målet raskere?I det nasjonale 
velferdsteknologiprogrammet, ser 
vi at kommuner som har hengt 
litt etter i den digitale utviklingen, 
virkelig har fått fart på seg- og kjørt 
mye raskere prosess enn de har 
gjort hittil. Jeg nevnte forankring 
tidligere og det er jo nettopp det 
som har skjedd. Vi har hatt en felles 
utfordring og jobbet mot samme 
mål

Hvilke utfordringer ser du?
Vi har stått og står i en krevende 
situasjon, men innbyggerne krever 
også at verden er noenlunde 
buisness as usual innenfor 
sektoren. Med sin rett selvsagt. Jeg 
tror ansatte, meg inkludert opplever 
arbeidsdagen som krevende om 
dagen. Heldigvis er den givende og 
artig, men det blir godt med jul!
En annen utfordring innenfor den 
digitale helsesektoren og som 

egentlig henger sammen med det 
jeg nå nevnte, er at kommunene 
ofte har en svekket evne til å 
erstatte nøkkelpersonell når 
disse må erstattes av en eller 
annen grunn. Det står ikke mange 
parate til å ta over umiddelbart. 
Velferdsteknologien har ikke 
så dype røtter i Norge enda, til 
at vi er robuste ved frafall. Det 
kan være både teknisk personell 
og helsepersonell med ansvar 
innenfor velferdsteknologien. 
Når disse forsvinner, enten det 
er pandemirealtert eller andre 
grunner, da stopper det litt opp. 
Jeg både håper og jobber for at 
teknologien blir mer implementert 
i kommunene og at vi ikke blir så 
sårbare.
 

HEALTHTECH med Benedicte Nyborg, Responssenteret i Kristiansund
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Hva har helsevesenet i Møre og Romsdal 
fått til med digitalisering som andre 
kommuner kan lære av?
a) De har skapt Responssenteret
hvor de svarer på varsel fra digitale,
trygghetsskapende løsninger
b) De har skapt Menn i Helse
som kartlegger og avdekker et
betydelig potensial for å øke
rekrutteringsgrunnlaget til helse-og
omsorgstjenesten
c) De har skapt Digihelse som gjør at
bruker og pårørende kan kommunisere
digitalt med helsepersonell via
helsenorge.no

De har skapt Responssenteret hvor 
de svarer på varsel fra digitale, 
trygghetsskapende løsninger

Det å ha erfaring med å jobbe 
prosjektbasert hvor topp og bunn 
samarbeider er gull verdt for videre drift 
om det oppstår en ny pandemi

Det å drive drift og innovasjon samtidig 
under press kan bare gå i små perioder, 
det er krevende og bør ikke være en 
hovedregel.

Hvordan kan man være rustet til en 
fremtidig pandemi?
a) Det å ha erfaring med å jobbe
prosjektbasert hvor topp og bunn
samarbeider er gull verdt for videre drift
om det oppstår en ny pandemi
b) Ved å la flere sleppe til i helsefag-
tjenesten i deltidsstillinger vil det kette
på trykket hos de som arbeider fulltid i
en presset situasjon
c) Det kommer helt an på hvordan
viruset sprer seg, så det er umulig å
forberede seg mer enn vi gjorde ved
denne pandemien

Hvilken lærdom fikk vi av korona?
a) Det å drive drift og innovasjon
samtidig under press kan bare gå i små
perioder, det er krevende og bør ikke
være en hovedregel.
b) Det å drive drift og innovasjon
samtidig fungerte svært bra under press
og vil da kunne være en hovedregel for
daglig drift
c) Det å drive drift og innovasjon
samtidig under press er ikke mulig og
bør ikke være en modell å gå etter

HEALTHTECH med Benedicte Nyborg, Responssenteret i 
Kristiansund

Scann og besøk bedriften
https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/
helse-og-omsorg/velferdsteknologi/
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Stolt byråkrat
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Christine 
Bergland som er tidligere direktør i E-helsedirektoratet og 
nyinnsatt i folkehelse instituttet.Bergland skal i FHI jobbe med å 
følge opp arbeidet med pandemi og jobbe med det omfattende 
vaksinasjonsarbeidet som skal gjennomføres her. Hun snakker 
om digitalisering og E-helse, hva er det og hvilken unike rolle kan 
dette spille for norge? 

Om bedriften
Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede 
ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og 
omsorgstjenester.

Refleksjon
Regjeringen er tilhenger, helsevesenet behøver det sårt og det 
ville vært svært nyttig for pasientene. Likevel er elektronisk 
pasientjournal vanskelig å opprette. Hva handler debatten om og 
hva mener motstanderne er negativt med denne tjenesten? 

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Christine Bergland 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Staten som en tilrettelegger for gode 
dataplattformer 

• Elektroniske pasientjournaler og 
digitalisering av disse 

• Smittesporingsappen
• Aktiv datagivende rolle 

Anbefalt lesing: 

• A Promised Land, Forfatter Barack Obama
 

HEALTHTECH med Christine Bergland, Helse- og omsorgsdepartementet
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 Teknologien er 
bare en muliggjører. Det 

er veldig mye som må 
endres for å få gevinster; 

lover,organisering, 
semantikk, 

styringsstrukturer og 
finansieringsmodeller. 
Innen helse er det ofte 
stormotstand til slike 

endringer og det gjør at 
helsesektoren henger etter 

andre sektore.
- Christine Bergland
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Hva er din erfaring med 
helseteknologi?
Jeg har jobbet med innføring av 
digitale løsninger i helsesektoren i 
10 år og ledet arbeidet med å få økt 
nasjonal innsats på dette feltet.

Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er byråkrat og stolt av det. Jeg 
jobber med å utvikle demokratiet. 
Digitalisering kan bidra til det, 
hvis vi går frem på riktig måte. 
Noen karaktertrekk ved meg er 
resultatorientert og endringsvillig. 
Faglig sett er jeg strategisk og 
opptatt av gevinster.

Hva er det viktigste du har 
lært av Covid-krisen?
At vi har et svært velfungerende 
samfunn og dyktige myndigheter 
som håndterer krisen.

Hva ønsker du at andre skal ta med 
seg fra Covid-krisen?
Vi bør jobbe langsiktig med å være 
enda bedre forberedt – særlig 
digitalt.

Hvordan har det 
endret din hverdag?
Egentlig ikke så veldig mye. 
Kjedeligere liv privat, men i 
jobbsammenheng har vi levert bra. 
(var jo direktør i Direktoratet for 
e-helse frem til 1.desember)

Hvilke muligheter ser du?
Når vi oppsummerer behov vi har 
hatt for samhandling digitalt i 
krisen, vil det kanskje bli lettere 
å få gjennomslag for viktige 
endringer.

Hvilke utfordringer ser du?
Samfunnet er jo preget og kanskje 
særlig arbeidsledigheten er 
urovekkende

Hva tenker du om teknologi 
fremover i pleie- og 
omsorgssektoren?
Akson ble en del av budsjettforliket 
og er en veldig viktig satsning. Det 
er den store muligheten fremover. 
I tillegg pågår det mye spennende 
f eks innen velferdsteknologi, men 
mange av prosessene er avhengig 
av journal og samhandling og derfor 
er Akson viktig for dette arbeidet 
også.

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre lytterne våre med?
Helsesektoren er enormt stor og 
kompleks. Det er sjelden mulig 
med raske løsninger på viktige 
utfordringer.

Dine viktigste prosjekter siste 
tiden?De store programmene 
vi kjører i direktoratet; moder-
nisering av folkeregisteret, 
Helsedata programmet, Akson, 
felles terminologi, legemiddel  -
programmet for å nevne noe.

HEALTHTECH med Christine Bergland, Helse- og omsorgsdepartementet
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Hva er viktig i en digitalisering av e-helse 
i Norge i dag?
a) Pasientjournalen er det viktigste når
det kommer til e-helse i Norge
b) Å kunne gjøre registrering av vaksine
er det viktigste punktet når det kommer
til e-helse i Norge
c) Video-konsultasjoner er det viktigste
når det kommer til e-helse i Norge i dag
med tanke på smittevern-tiltakene

Pasientjournalen er det viktigste når det 
kommer til e-helse i Norge

Problemet handler ikke om personvern 
og data, men at det er et globalt 
problem at helsevesenet henger etter 
digitalt

At grunn-systemer er viktige! Til neste 
pandemi stiller vi sterkere om den 
papirbaserte registreringen av vaksine 
blir digitalisert og at vi beholder 
videokonsultasjon-tjenesten i det daglige

Hva er utfordringer møter vi på 
når det kommer til elektroniske 
pasientjournaler?
a) Problemet handler ikke om personvern
og data, men at det er et globalt
problem at helsevesenet henger etter
digitalt
b) Problemet handler om personvern
og data. Det finnes mangfoldige
leverandører som ønsker å ta på seg
jobben med å skape store plattformer,
men debatten om personvern stopper
hele prosessen
c) Bruker ønsker ikke å dele sine
helsedata med sin egen stat, men deler 
gjerne med internasjonale apper og 
tjenester. Det øker konkurransen, og med 
mindre data stiller staten svakt i et slikt 
løp

Hva har vi lært av korona og kan ta 
videre med oss til neste pandemi for å 
stille sterkere?
a) At grunn-systemer er viktige! Til
neste pandemi stiller vi sterkere om
den papirbaserte registreringen av
vaksine blir digitalisert og at vi beholder
videokonsultasjon-tjenesten i det daglige
b) At vi ikke må henge oss opp i grunn-
systemene, men være åpen for å
tenke i helt nye baner når det gjelder
helsetjenester. Til neste pandemi stiller
vi sterkere om vi regulerer reglene til å
være enda strengere
c) At arbeid under press kan gjelde som
en hovedregel, da vil det skjerpe ansatte
og de vil vøre rustet for en ny pandemi

HEALTHTECH med Christine Bergland, Helse- og omsorgsdeparte-
mentet

Scann og besøk bedriften
https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/id421/
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Allmennsykepleiere i 
pandemien
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kine Myhre-Nilsen 
som er avansert klinisk allmennsykepleier i Drammen kommune. 
Allmennsykepleiere er en ny rolle i kommune og på sykehus 
og Myhre-Nilsen forteller i episoden om hvorfor dette en viktig 
og spennende rolle. Allmennsykepleiere rollen er fremdeles 
i etableringsfasen og har under pandemien blitt benyttet på 
forskjellige måter i arbeid med covid-19 og i episoden lærer vi 
hvilke muligheter Myhre-Nilsen ser av de nye store endringene 
som samfunnet går igjennom demografi og digitalisering med 
Covid som utløsende faktor. 

Om bedriften
Omsorgstjenester Mjøndalen og Krokstadelva yter mangfoldige 
tjenester og vi ivaretar de fleste trinnene i omsorgstrappen. 
Virksomheten består av hjemmetjenester, korttids- og 
langtidsinstitusjoner herunder Bråta helse- og aktivitetssenter, 
Solberglia sykehjem og Spinnerisletta institusjon, bemannende 
omsorgsboliger og dagtilbud. Et samarbeid på tvers og 
tverrfaglighet er grunnpilarer for oss, og vi ønsker å skape et enda 
mer spennende og lærerikt samarbeid på tvers av virksomheten.

Refleksjon
Kine mener effektivisering ikke nødvendigvis betyr raskere, men 
heller riktig bruk av tid. Første vurdering av en pasient vil med 
god tidsbruk mest sannsynlig spare helsetjenesten for tid senere. 
Hva kan digitalisering gjøre for å effektivisere helsefagarbeiderens 
arbeidsdag? 

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Kine Myhre-Nilsen 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: DRAMMEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Covid-19
• Digitale plattformer
• Allmennsykepleiere
• Helseteknologi

Anbefalt lesing: 

• Avansert klinisk sykepleie av Lisbeth 
Fagerström (Redaktør) og Deborah 
Maizels (Illustratør)

 

HEALTHTECH med Kine Myhre-Nilsen, Drammen kommune
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 Det er viktig å 
tenke nytt og endre seg 
kontinuerlig. Covid-19 

tvang hele helsevesenets til 
å tenke nytt, samarbeide 
og etablere nye tjenester.

- Kine Myhre-Nilsen
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Hva er din erfaring med 
helseteknologi?
Lite erfaring med helseteknologi. 
Pandemien har lært oss at 
samarbeid også fint kan foregå via 
digitale platformer.

Hvem er du, personlig og faglig? 
Positiv, engasjert og arbeidsom. 
Jobber klinisk som AKS sykepleier 
i kommunen, faglig engasjert, leder 
i NSF faggruppen for avanserte 
kliniske allmennsykepleiere.

Hva er det viktigste du har
 lært av Covid-krisen? 
Det er viktig å tenke nytt og endre 
seg kontinuerlig. Covid-19 tvang 
hele helsevesenets til å tenke 
nytt, samarbeide og etablere nye 
tjenester. Rutiner på smittevern og 
hygiene må være på plass. Rutiner 
på smittevern og hygiene må være 
konkrete og på plass på ett hvert 
sted, hele tiden.

Hva ønsker du at andre skal ta med 
seg fra Covid-krisen?   
Godt samarbeid kan foregå også 
via digitale plattformer. Smittevern 
og hygiene er virkelig satt på 
dagsordenen.

Hvordan har det 
endret din hverdag? 
Smittevern har blitt en mye større 
del av hverdagen, til alle. Det endret 
min hverdag ved at jeg måtte gå 
ned på antall hjemmeboende 
jeg følger opp, for å kunne være 
fleksibel inn i arbeid med etablering 
av korona-team, rutinearbeid 
og bistand inn i virksomheten. 
Vaksinasjon av influensa ble 
planlagt og gjennomført, i 
samråd med fagrådgiver og andre 
ressurspersoner i virksomheten. 
Reiste rundt og vaksinerte eldre i 
risikogruppe i hjemmet.

Hvilke muligheter ser du? 
Økt bruk av digitale plattformer. 
Tettere samarbeid med andre 
virksomheter, jobbe mer på tvers. 
«Dugnadsånden» bidrar i større 
grad til at vi hjelper hverandre.

Hvilke utfordringer ser du? 
Manglende fysiske møter med 
andre mennesker gjør noe med 
alle. Avstand, smittevern tiltak og 
mindre fokus på andre sykdommer 
og lidelser enn covid-19 gjør at 
mange får dårligere oppfølging enn 
de burde. Smittevern må ikke bli 
et hinder for nødvendig helsehjelp. 
Faglig påfyll og undervisninger er 
satt på vent.

Hva tenker du om teknologi 
fremover i pleie- og 
omsorgssektoren?
Tenker at fjernovervåkning bør 
implementeres i større grad. Hos de 
som ikke trenger personlig bistand i 
hjemmet, kan oppleve større frihet 
og trygghet ved at de får oppfølging 
selv om de lever «fritt». Blant annet 
SpO2 måling hos pasienten, som 
kan leses av helsepersonell.

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre lytterne våre med? 
Tenk samarbeid versus 
silotenkning. Pasienten beveger seg 
mellom ulike instanser. Det hjelper 
ikke at det ene stedet er supert 
hvis de tre andre ikke fungerer. 
Ta kontakt med «kilden» hvis du 
lurer på noe, undrer over noe. Det 
skaper samarbeid, til det beste for 
pasienten.

HEALTHTECH med Kine Myhre-Nilsen, Drammen kommune
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Avansert klinisk allmennsykepleier er en 
ny rolle i kommune og på sykehus, hva er 
deres rolle?
a) Sykepleiere som har kompetanse
til å gjøre blant annet  nevrologiske
tester, bruke stetoskop,  stille diagnose
og andre oppgaver som før var kun
for legen. Dette vil føre til et bedre
samarbeid med lege og vil gi pasienter
tidligere hjelp og dessuten senke
belastning hos legevakt
b) Sykepleiere som har kompetanse til å
stille en diagnose, men de skiller seg ut
fra sykepleiere ved at de ikke jobber med
pasienter
c) Sykepleiere som fungerer på lik linje
med leger, men de bygger kunnskap
ut i fra naturvitenskap og ikke
humanvitenskap

Sykepleiere som har kompetanse til å 
gjøre blant annet  nevrologiske tester, 
bruke stetoskop,  stille diagnose 
og andre oppgaver som før var kun 
for legen. Dette vil føre til et bedre 
samarbeid med lege og vil gi pasienter 
tidligere hjelp og dessuten senke 
belastning hos legevakt

At Norge ikke er usårbart. Vi trodde vi 
var et beskyttet land, men da pandemien 
kom var det ikke god nok håndtering 
av smitte. Mangel på smittevern-utstyr, 
rutiner og prosedyrer er noe som må 
forbedres til neste pandemi

Et mer samlet helsevesen med større 
samarbeid og samme mål. Samtidig som 
digitaliseringen gjorde arbeidsdagen mer 
effektiv

Hva lærte hun fra korona og hva kan 
gjøres bedre til neste pandemi?
a) At Norge ikke er usårbart. Vi trodde vi
var et beskyttet land, men da pandemien
kom var det ikke god nok håndtering
av smitte. Mangel på smittevern-utstyr,
rutiner og prosedyrer er noe som må
forbedres til neste pandemi
b) Da pandemien kom var vi godt rustet
i forhold til andre land når det kom
til smittevern og utstyr knyttet til det.
Lærdommen er at hver kommune må bli
flinkere med sine rutiner og prosedyrer
til en neste pandemi
c) Norge var ikke godt nok rustet da
pandemien traff landet, men på tross av
mangel på smittevern-utstyr var vi godt
nok bemannet for at det skulle gå bra

Hvilke endringer kom med korona som vi 
kan ta med videre, i følge Kine?
a) Et mer samlet helsevesen med større
samarbeid og samme mål. Samtidig som
digitaliseringen gjorde arbeidsdagen mer
effektiv
b) Høyere stillingsprosenter og lønn blant
sykepleiere
c) Flere søkere til helsefaglinjer og
stort engasjement når det gjaldt
etterutdanninger hos allerede erfarne
sykepleiere

HEALTHTECH med Kine Myhre-Nilsen, Drammen kommune

Scann og besøk bedriften
https://www.drammen.kommune.no/
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Teknologi i 
kommunal helse- og 
omsorgstjenestene
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Ellinor Bakke 
Aasen, som er seksjonsleder for bo- og behandlingssentra i 
Sandefjord kommune og leder for Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester i Vestfold og Telemark. Her snakker de om hvor 
de største muligheter Aasen ser innen digitaliseringen i hennes 
fagområde, hun forteller oss hennes mest positive og negative 
lærdommer fra Covid pandemien og Aasen gir oss sine beste tips 
og erfaringer som kan være nytte i hverdagen enten ved oppstart 
av nye prosjekter eller utvikling av eksisterende tiltak.

Om bedriften
Sandefjord kommune er Vestfold fylkes mest folkerike kommune 
med ca. 64 000 innbyggere. 1. januar 2017 slo kommunene 
Stokke, Andebu og Sandefjord seg sammen til én kommune; 
Sandefjord kommune. Dette var den første sammenslåingen 
i kommunereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2014. 
I forbindelse med sammenslåingen ble det foretatt en 
grensejustering i Stokke, slik at Vear har blitt en del av Tønsberg.

Refleksjon
Norge var rask med å omorganisere seg med det samme nyheten 
om koronaviruset kom på banen. Vi godtok situasjonen og 
fulgte retningslinjene. Hvorfor virker vi med velvillig til å følge 
restriksjonene enn hva de gjør i andre land?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Ellinor Bakke Aasen 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Automatisering
• Covid-pandemien
• Digitalisering av helsetjenester
• Å tørre å tenke annerledes 

Anbefalt lesing: 

• Bare en mor, Forfatter Roy Jacobsen
 

HEALTHTECH med Ellinor Bakke Aasen, Sandefjord kommune
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 Jeg lærte hvor raskt 
vi klarte å omorganisere 

oss av Covid og hvor 
raskt vi godtok den nye 

situasjonen. Da tenker jeg 
spesielt medarbeiderene, 
hvor fort de godtok alle 
de nyeretningslinjene 
som kom. Det viser at 
vi mennesker klarer å 

omstille oss, om vi må.
- Ellinor Bakke Aasen
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Hvem er du, personlig og faglig?   
Faglig er jeg engasjert, 
kunnskapssøkende, tenker 
strategisk, liker å prøve ut nytt og 
på jakt etter metoder som forenkler 
arbeidsprosesser. Personlig liker jeg 
å være i aktivitet både sommer og 
vinter, familien betyr mye, er glad 
i orden og struktur, er nok blant 
de få som liker å rydde og vaske. 
Liker å pusse opp, koronatiden har 
ført med seg mange prosjekter på 
hjemmebane dette året. Elles er jeg 
en positiv person som stort sett er i 
godt humør, bekymrer meg lite.  

Hva er det viktigste du har 
lært av Covid-krisen?   
Hvor raskt jeg kunne omstille meg 
og hvor viktig det var å være tett på 
mine medarbeidere. Og å forholde 
meg til mange endringer på kort 
tid. Samtidig har det lært meg hvor 
sårbare vi er, dette er en krise der 
all infrastruktur fungerer. Hva om 
det kommer en krise der internett 
ikke fungerer?  

Hva ønsker du at andre skal 
ta med seg fra Covid-krisen?     
At vi bruker kunnskapen vi har 
fått gjennom denne krisen til å 
planlegge fremtiden  

Hvordan har det endret 
din hverdag? Det ble mer 
hjemmekontor, jeg brukte allerede 
teams til møter før krisen men 
bruken har økt. På jobb ble fokuset 
på prosedyrer og retningslinjer som 
ble endret bortimot daglig. Privat 
var jeg i Spania 12. mars og fikk 
oppleve nedstenging i Spania og 
å gå rett i karantene når jeg kom 
hjem.  

Hvilke muligheter ser du?   
Jeg ser for meg at krisen har 
gjort oss mer digitale og at det vil 
fortsette etter krisen, vi vil fortsette 
å finne nye digitale løsninger for 
å gjennomføre møter og for å 
automatisere arbeidsprosesser. Vi 
har fått til noe digital samhandling 
mellom pasienter og pårørende, 
noe som må utvikles enda mer  

Hvilke utfordringer ser du?   
Digitale møter er gode for å 
komme frem til en beslutning 
der en har godt grunnlag, men 
det egner seg dårlig til etisk 
refleksjon for eksempel. En blir lett 
løsningsorientert og refleksjonen 
forsvinner. Det blir vanskelig for nye 
medarbeider å bli inkludert når en 
bare møtes digitalt, tenker også at 
strategisk ledelse og utvikling blir 
mer utfordrende.  

Hva tenker du om teknologi 
fremover i pleie- og omsorgss-
ektoren? Her tenker jeg vi bare 
er i startfasen, målet med at folk 
skal få bo hjemme så lenge som 
mulig vil kreve gode teknologiske 
løsninger. Vi kan ikke tenke 
løsninger som de må handtere selv, 
men løsninger som beskytter dem i 
hverdagen slik at de kan leve trygt. 
Da tenker jeg sensorer, kamera, 
varsling og lignende. Det er også 
viktig å tenke teknologi i tjenestene 
som frigjør arbeidskraft som vi 
kommer til å ha lite av i fremtiden. 
Hva kan teknologien hjelpe til med, 
og hva må en ha mennesker til.  

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre lytterne våre med?    
Hvordan skal vi få helse personell 
til å tenke ut av boksen? Det 
må til tror jeg hvis vi skal få en 
teknologiskendring. 

Hvilke nye dilemmaer oppstår for 
deg? Alle endringer gir også noen 
dilemmaer, det viktigste er at vi 
bruker tid på disse og involverer de 
som er berørt.  

Dine viktigste prosjekter siste det 
siste året: I Utviklingssenteret 
jobber vi med flere prosjekter 
akkurat nå som tar i bruk ny 
teknologi «med andre briller» der vi 
skal prøve ut VR briller i simulering 
og opplæring, Spillteknologi i 
opplæring der vi utvikler et spill for 
å lære kartleggingsverktøy innen 
ernæring, i tillegg utvikler vi flere 
e-læringsprogrammer. 
 

HEALTHTECH med Ellinor Bakke Aasen, Sandefjord kommune
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Hvilke muligheter ser Ellinor Bakke 
Aasen i digitalisering av helsetjenesten?
a) En mulighet for pasienter å lære seg
teknologi, selv i høy alder, for så å være
mest mulig selvhjulpen
b) En mulighet til å samhandle og dele
dokumentasjon mellom sykehus, lege og
sykehuslege for å kunne gi best mulig
hjelp til pasienten på en trygg måte
c) Muligheter for pårørende å lære
seg teknologi som vil kunne overvåke
pasienten på en trygg måte

En mulighet til å samhandle og dele 
dokumentasjon mellom sykehus, lege og 
sykehuslege for å kunne gi best mulig 
hjelp til pasienten på en trygg måte

Situasjonen har lært oss å kommunisere 
bedre, hvor man ikke legger skjul på noe 
og gir heller ærlig informasjon. Etiske 
dilemmaer mellom pårørende og pasient 
som går utover ansatte er en negativ 
konsekvens av situasjonen

Automatisere administrative prosesser 
som bruker helsepersonellets dyrebare 
tid, dette vil gi mer tid til pasienten

Hva har korona lært oss både positivt og 
negativt, i følge Ellinor Bakke Aasen?
a) Situasjonen har lært oss å takle
press på et nytt nivå. Negative sider
ved situasjonen er alle møtene som må
foregå digitalt
b) Situasjonen har lært oss å
kommunisere bedre, hvor man ikke
legger skjul på noe og gir heller ærlig
informasjon. Etiske dilemmaer mellom
pårørende og pasient som går utover
ansatte er en negativ konsekvens av
situasjonen
c) Situasjonen har bidratt til at flere
eldre har lært seg teknologi for å kunne 
være selvhjulpen, negativt har dette gått 
utover visse jobber i hjemmesykepleien

Hva er viktigst å satse på innen helse i 
fremtiden i følge Ellinor?
a) Skape velferdsteknologi som er lett
forståelige for eldre, dette vil gjøre det
enklere å bestemme over egen hverdag
på en trygg måte
b) Automatisere administrative prosesser
som bruker helsepersonellets dyrebare
tid, dette vil gi mer tid til pasienten
c) Skape flere deltidsstillinger på
sykehus slik at flere kan rullere på
arbeidet og eventuelt ha flere jobber
hvor det trengs i hjemmepleie

HEALTHTECH med Ellinor Bakke Aasen, Sandefjord kommune

Scann og besøk bedriften
https://www.sandefjord.kommune.no/helse-
sosial-og-omsorg/helse-og-omsorg/bo--og-
behandlingssenter/
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Distrupsjon av kontoret
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Jarle Moss 
Hildrum, som er senior research fellow hos Telenor Research. 
De snakker om hva som skjer med oss når «alle» jobber fra 
hjemmekontor. Hva betyr dette for motivasjonen til de ansatte og 
deres mentale helse? Og hvordan blir vår nye arbeidshverdag? Tror 
vi at vi vil gå tilbake til arbeidsmodellen vi hadde før corona når 
vaksinen er på plass? 

Om bedriften
Telenor ASA, er et norsk teleselskap opprinnelig opprettet av 
staten i 1855 som Kongelige Elektriske Telegraf . Selskapet er i 
dag et delprivatisert og børsnotert aksjeselskap med selvstendig 
forretningsvirksomhet innen mobiltelefontjenester, fastnett for 
telefoni, bredbånd og internett, videre TV-tjenester via kabel, 
satellitt, fiber og kystradio i Norge. Telenor har i alt om lag 33 000 
ansatte i 12 land utenom Russland og Ukraina, hvorav ca. 4 500 i 
Norge. Statens eierandel i Telenor er 54 % gjennom Nærings- og 
handelsdepartementet, og 5 % gjennom Statens pensjonsfond 
– Innland (tidligere Folketrygdfondet). Telenor betjener ca. 150 
millioner mobilkunder i Europa og Asia.

Refleksjon
Tjue år med forskning viser at fysisk kontakt er nødvendig for å 
skape tillit og bygge relasjoner. Hvilke vaner vil vi få med tiden 
når hjemmekontor blir arbeidshverdagen for de fleste og hvordan 
bevarer man da et godt arbeidsmiljø?

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Jarle Moss Hildrum 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Frihet og ansvar satt i system 
• Kriseberedskap
• Ny strategi og ledelse som følge av
• Pandemien 
• Hjemmekontor 
• Anti-loneliness tech

Anbefalt lesing: 

• Talking to Strangers Bok av Malcolm 
Gladwell
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 Pandemien og 
pålagt hjemmekontor 

skaper store utfordringer 
for bedrifter men også 
unike muligheter for 
å lære og skape bedre 

arbeidsplasser for 
fremtiden.

- Jarle Moss Hildrum
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Hvem er du, personlig og faglig? 
47 år gammel. Gift, har tre barn 
og bor på Ekeberg. Er glad i å lese 
og trene. Har trent boksing siden 
jeg var 15 og har vært boksetrener 
for ungdom i 15 år. Elsker jobben 
min. Er utdannet samfunnsviter 
med PhD in Innovation Studies 
fra Universitetet i Oslo + 10 års 
forskningserfaring fra Universitetet 
i Oslo og Stanford University.

Hva er det viktigste du har lært av 
Covid-krisen? 
At mye vi har tenkt på som 
vedtatte sannheter innenfor ledelse 
og organisering av arbeid ikke 
stemmer.

Hva ønsker du at andre skal ta med 
seg fra Covid-krisen? 
Hvis jeg skal snakke generelt vil 
jeg si at de i fremtiden kan bruke 
mer tid på familien i stedet for å 
pendle og at de kan bidra massivt 
til å beskytte miljøet ved å kutte 
ned på reisevirksomhet. Hvis jeg 
skal snakke om virksomheter, vil 
jeg si at de bør nøye registrere de 
nye erfaringene de gjør knyttet til 
avstandsledelse og bringe disse 
erfaringene med seg i arbeidet med 
å skape bedre arbeidsplasser for 
fremtiden.

Hvilke utfordringer ser du? 
Mange. Økt bruk av hjemmekontor 
er forbundet med ensomhet og 
mental helserisiko. Noen grupper 
av ansatte er spesielt sårbare 
for en situasjon med pålagt 
hjemmekontor. De med lav lønn 
sliter fordi de ofte har boliger som 
er dårlig egnet for hjemmekontor. 
Unge nyansatte sliter fordi de 
har begrensede muligheter for 
å bygge seg et sosialt nettverk 
på arbeidsplassen. Langvarig 
hjemmekontor uten rett ergonomisk 
tilpasning skaper fysiske plager 
på sikt. Mange ansatte (spesielt 
high achiever) har vanskelig for 
å avslutte arbeidsdagen når de 
jobber hjemmefra og jobber non 
stop utover kvelder og netter. Dette 
skaper risiko for utbrenthet.

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre lytterne våre med? 
Ja! Trenger vi egentlig kontorer i 
det hele tatt? Hva er vitsen med 
store hovedkontorer med plass til å 
romme alle ansatte, når vi har bevis 
for at folk kan (med rett tilpasning) 
jobbe store deler av arbeidstiden 
hjemmefra?

Hvilke nye dilemmaer 
oppstår for deg? 
Det er et dilemma forbundet 
med læring fra en kriseperiode. 
På den ene siden gir krisen oss 
erfaringer vi kan bruke til å utfordre 
vedtatte sannheter om ledelse og 
arbeidsorganisering. Samtidig er 
det en grense for hvor mye læring 
vi kan trekke fra en krisesituasjon. 
Kan vi skape presedens for 
fremtiden basert på erfaringer fra 
en unntakstilstand?

LØRNBIZ med Jarle Moss Hildrum, Telenor Research
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Hvordan blir vår nye arbeidsdag 
organisasjonsmessig og strategisk etter 
korona i følge Hil-drum?
a) Behovet for fysiske møter kommer til å
stige etter vaksinen starter sin prosess
b) Behovet for fysiske møter vil bli
mindre og ansatte vil få mer frihet til å
tenke selv i sine oppgaver. Ledere trekker
seg vekk fra overvåknings-rollen og vil
heller være den som viser målsetningen
og deler ut ansvar
c) Behovet for fysiske møter vil i
fremtiden være ikke-eksisterende. Da
må ledere endre sin rolle til hvor det
menneskelige ikke lenger vil være en
viktig del av en arbeidshverdag, kun det
man kan måle og lese

Behovet for fysiske møter vil bli mindre 
og ansatte vil få mer frihet til å tenke 
selv i sine oppgaver. Ledere trekker seg 
vekk fra overvåknings-rollen og vil heller 
være den som viser målsetningen og 
deler ut ansvar

Det å bygge tillit hos andre krever 
fysisk kontakt, derfor må vi være flinke 
i fremtiden å definere hvilke møter som 
skal være digitale og hvilke som bør være 
fysiske, hvor ikke alle møter må være 
transaksjons-baserte

Ledere må tenke langsiktig i sine 
endringer og ha sitt fokus på hver enkelt 
ansatt og deres situasjon og tilrettelegge 
deretter og vise omsorg

Hvordan mener Jarle man kan få 
en velfungerende drift i et samfunn 
der hjemmekontor blir mer vanlig og 
akseptert, også etter at pandemien er 
over?
a) d)I fremtiden vil man ha et sterkere
skille mellom arbeid og det sosiale.
Digitale møter vil være det du ser mest
av i jobbsammenheng og det sosiale er
opp til hver enkel
b) Det å bygge tillit hos andre krever
fysisk kontakt, derfor må vi være flinke
i fremtiden å definere hvilke møter som
skal være digitale og hvilke som bør være
fysiske, hvor ikke alle møter må være
transaksjons-baserte
c) Forskning viser at man kan bygge
tillit og relasjoner like godt digitalt
som fysisk. Med enda bedre teknologi i
fremtiden vil man få enda mer levende
møter gjennom den digitale verden og
det vil fungere på lik linje som fysiske
møter

Hvordan men Hildrum man bør 
mobiliserer sine instutisjoner og 
kollegaer i krisesitu-asjoner?
a) Ledere må tenke langsiktig i sine
endringer og ha sitt fokus på hver enkelt
ansatt og deres situasjon og tilrettelegge
deretter og vise omsorg
b) Ledere må reagere raskt og heller
endre strategi etterhvert i situasjonen,
samtidig er det viktig at ansatte gjør en
best mulig jobb hvor man tenker bedrift
over seg selv og sin egen situasjon
c) Ledere må i en slik krisesituasjon
tenke hva som er best for bedriften
og da må dessverre an-satte være
prioritering nummer to for en kort
periode, dette må alle være underforstått
med

LØRNBIZ med Jarle Moss Hildrum, Telenor Research

Scann og besøk bedriften
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Vaksiner for dummies
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Sigrid Bratlie 
som er molekylærbiolog, vitenskapsformidler og forfatter. Bratlie 
forklarer hva en vaksine er, hvordan den fungerer vaksiner og 
hvorfor er vaksinen som nå kommer for å bekjempe Covid 
annerledes? Hva burde vi vite om den og hva er de rasjonelle og 
irrasjonelle fryktene rundt denne?

Om bedriften
I 1986 startet Biotenk S.A. i farmasøytisk industri som produsent 
av vaksiner og ble raskt et pionerselskap innen dette feltet i 
Argentina. I dag har Biotenk S.A. et laboratorium dedikert til 
forskning som lar dem utvikle produkter som lykkes med å klare 
de mest krevende kvalitetskontrollene som de viktigste næringene 
i verden på dette feltet. Optimaliseringen av kostnadene i 
produksjonsprosessene overføres til produktene, slik at de kan 
distribueres i det nasjonale markedet med konkurransedyktige 
priser, kanskje de laveste i sine segment. Biotenk sine produkter 
dekker et bredt spekter av behandlinger: Smertestillende 
midler og betennelsesdempende midler, antibiotika, kardiologi, 
gynekologi, nevropsykiatri og onkologi. Produktene produsert hos 
Biotenk S.A. er til bruk for mennesker og har godkjente sertifikater.

Refleksjon
Vi må stole på vitenskapen og slutte å tro på hypotetiske 
risikoer, mener Sigrid Bratlie. I en tid hvor medier hauser 
opp skremselspropaganda som ikke stemmer overens med 
grunnleggende biologi er det ikke rart skepsisen brer seg før en 
vaksine kommer på markedet. Hva kan myndighetene gjøre for å 
berolige folket? 

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Sigrid Bratlie 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Vaksiner for dummies
• DNA og RNA
• Vaksineskepsis

Anbefalt lesing: 

• www.bioteknologiradet.no
 

HEALTHTECH med Sigrid Bratlie, Biotenk

HEALTHTECH
SIGRID BRATLIE
MOLEKYLÆRBIOLOG
BIOTENK

PODKAST #0909 VAKSINER FOR DUMMIES. SIGRID BRATLIE, BIOTENK
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 Covid-19-
pandemien har skapt 
en ikke så rent liten 

bioteknologirevolusjon, 
som gjør oss enda bedre 

rustet neste gang det 
kommer en pandemi (for 

det gjør det).
- Sigrid Bratlie
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Hva er din erfaring med 
helseteknologi? 
Jeg har fulgt medisinsk bioteknologi 
i flere år og kjenner fagfelt, politikk 
og samfunns dialogen godt. 

Hva er det viktigste lytterne skal ta 
med seg fra denne podkasten? 
At covid-19-pandemien har skapt 
en ikke så rent liten bioteknologi 
revolusjon, som gjør  oss enda 
bedre  rustet neste gang det 
kommer en pandemi (for det gjør 
det). 

Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg er en molekylær biologisk 
fagnerd med stort hjerte for 
kunnskapsformidling 

Hva er det viktigste du 
har lært av Covid-krisen? 
At vi kan når vi vil, bare vi legger 
nok penger i potten, gjør tøffe 
politiske prioriteringer og setter 
våre skarpeste hoder på saken. 

Hva ønsker du at andres skal ta 
med seg fra Covid-krisen? 
At vi må stole på vitenskapen. 

Hvordan har det 
endret din hverdag? 
Hverdagen er jo Ganske annerledes, 
som for de fleste. Hjemmekontor er 
vel den største  endringen. Jeg føler 
meg likevel ekstremt privilegert 
som har trygg, fast jobb og barn 
som kan gå på skolen under 
pandemien. 

Hvilke muligheter ser du? 
Vi har fått mange bioteknologiske 
nyvinninger (tester, vaksiner) 
som vil få stor betydning for 
våre muligheter til å møte nye 
pandemier, og også ha spill-
over effekter til kreftbehandling, 
genterapi o.l. 

Hvilke utfordringer ser du? 
Vanskelig å kommunisere 
komplisert stoff til folk flest. 
Vaksineskepsis og mistillit til  
teknologien. 

Hva tenker du om teknologi frem 
over i pleie- og omsorgssektoren? 
Avgjørende. Alt blir mye mer high-
tech. 

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre lytterne våre med? 
Søk kunnskap fremfor å falle for 
klikk-vennlig skremselspropaganda. 

HEALTHTECH med Sigrid Bratlie, Biotenk
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Hva er det med koronavaksinen som 
gjør prosessen annerledes fra andre 
vaksiner?
a) Vaksinene sender RNA eller DNA inn
til cellene og fungerer som et varsel til
immun-forsvaret vårt
b) Selv om det er et helt nytt virus fikk
man gjort en rask undersøkelse og
oversikt over det, det er selve prosessen
med finansieringen av vaksinen som
skiller seg ut
c) Koronaviruset endrer seg raskere enn
noe annet virus vi kjenner til, dermed er
vaksinepros-essen er stor utfordring

Vaksinene sender RNA eller DNA inn 
til cellene og fungerer som et varsel til 
immun-forsvaret vårt

Skepsisen ligger rundt påvirkning på 
arvestoffet vårt

Er smittesituasjonen høy vil 
helsepersonell bli prioritert høyere enn 
i dag, ellers vil man fokusere på sårbare 
grupper slik at man kan åpne opp 
samfunnet selv med pågående smitte

Det vil alltid være en skepsis eller 
frykt til vaksiner, er det noe spesiell 
skepsis eller frykte knyttet opp mot 
koronavaksinen?
a) Skepsisen ligger rundt hvilke
bivirkninger man kan få i ettertid
b) Skepsisen ligger rundt påvirkning på
arvestoffet vårt
c) Skepsisen ligger rundt påvirkning på
arvestoffet vårt

Hvordan styrer vi samfunnsøkonomien i 
en slik krise?
a) Er smittesituasjonen høy vil
helsepersonell bli prioritert høyere enn
i dag, ellers vil man fokusere på sårbare
grupper slik at man kan åpne opp
samfunnet selv med pågående smitte
b) Det må bli tatt en klar vurdering hvor
helsepersonell alltid skal prioriteres når
det kommer til vaksine, deretter de mest
sårbare gruppene i samfunnet slik at vi
etterhvert kan åpne opp sam-funnet
c) Alle skal stille likt når det kommer til
vaksinering

HEALTHTECH med Sigrid Bratlie, Biotenk

Scann og besøk bedriften
https://www.biotenk.com.ar/index.php

HEALTHTECH
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Mobildata og covid-19
I denne episoden av #LØRN snakker Sivlija med Kenth 
Engø-Monsen som er fellow of Telenor Research. Han er involvert 
i Telenors bruk av mobilitetsdata til epidemiologisk modellering 
som bruker mobildata for å måle hvordan befolkningens 
reisemønster bidrar til å forbedre forklaringskraften i 
smittespredningsmodeller. Han hjelper oss å forstå hva prosjektet 
er og hva vi kan gjøre i fremtiden basert på dette prosjektet.

Om bedriften
Telenor ASA, er et norsk teleselskap opprinnelig opprettet av 
staten i 1855 som Kongelige Elektriske Telegraf . Selskapet er i 
dag et delprivatisert og børsnotert aksjeselskap med selvstendig 
forretningsvirksomhet innen mobiltelefontjenester, fastnett for 
telefoni, bredbånd og internett, videre TV-tjenester via kabel, 
satellitt, fiber og kystradio i Norge. Telenor har i alt om lag 33 000 
ansatte i 12 land utenom Russland og Ukraina, hvorav ca. 4 500 i 
Norge. Statens eierandel i Telenor er 54 % gjennom Nærings- og 
handelsdepartementet, og 5 % gjennom Statens pensjonsfond 
– Innland (tidligere Folketrygdfondet). Telenor betjener ca. 150 
millioner mobilkunder i Europa og Asia.

Refleksjon
Kenth Engo Monsen forteller om epidemiologisk modellering, 
hvordan befolkningens reisemønster kan bidra i arbeidet med 
smittespredningsmodeller. Hvordan kan vi definere et system som 
lar oss ha eierskap til vår egen data for kollektive krisesituasjoner, 
samtidig som vi verner om individets privatliv? Og hvis vi ikke selv 
skaper dette systemet, vil noen andre gjøre det? 

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Kenth Engø-Monsen 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Mobilitetsdata
• Befolkningsmønstre 
• Epidemiologisk modellering
• Beredskapen for neste pandemi

Anbefalt lesing: 

• www.telenor.no
 

LØRNSOC med Kenth Engø-Monsen, Telenor Research

LØRNSOC
KENTH ENGØ-MONSEN
FELLOW
TELENOR RESEARCH

PODKAST #0911 MOBILDATA OG COVID-19. KENTH ENGØ-MONSEN, TELENOR RESEARCH
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 Siden jeg er 
lidenskapelig opptatt av 
data og innsikt; så vil jeg 

gjerne utfordre holdningen 
om at det er så trivielt å 
finne verdifull innsikt i 

mye data.
- Kenth Engø-Monsen
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Hva er det viktigste lytterne skal ta 
med seg fra denne podkasten?
At man kan bruke mobilitetsdata 
til å hjelpe med å forstå bedre 
spredning av smittsomme 
sykdommer og virus.

Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er en forsker i Telenor, 
med lidenskap for analyse av 
informasjon, og opptatt av at 
kundedata skal benyttes riktig og 
alltid lovlig

Hva er det viktigste du har 
lært av Covid-krisen?
Verdien av forskning som 
beredskap.

Hva ønsker du at andre 
skal ta med seg fra Covid-krisen?
En respekt for smittsomme 
sykdommer.

Hvordan har det 
endret din hverdag?
Hjemmekontor hele tiden.

Hvilke muligheter ser du?
Beredskapen for neste pandemi vil 
være en helt annen.

Hvilke utfordringer ser du?
Tillit til at personvernet blir 
ivaretatt i løsninger som dette.

Hva tenker du om teknologi 
fremover i pleie- og 
omsorgssektoren?
Kommer til å snu opp ned på 
individuell pasient oppfølging og 
pleie.

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre lytterne våre med?
Siden jeg er lidenskapelig opptatt 
av data og innsikt; så vil jeg gjerne 
utfordre holdningen om at det er 
så trivielt å finne verdifull innsikt i 
mye data

Dine viktigste prosjekter siste året? 
2020 har bestått av ett prosjekt for 
min del: C19-prosjektet hos FHI, 
sammen med Norsk regnesentral og 
UiO (Big Insight).

LØRNSOC med Kenth Engø-Monsen, Telenor Research
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Hva er en av Kenth Engo Monsen sine 
kjepphester når det kommer til data og 
hvordan vi bruker den?
a) Selv om du har mye data, popper
ikke innsikt ut nødvendigvis. De riktige
spørsmålene er viktigere enn kvantiteten
på dataen.
b) Kvalitativ data i dag er bra, men må
skaleres opp i mye større grad enn hva vi
gjør nå, for å kunne belyse nyansene i de
utfordringene vi står ovenfor.
c) Innsikt er i dag et resultat av gode
verktøy, målrettet teknologi og design
som treffer bredt.

Selv om du har mye data, popper ikke 
innsikt ut nødvendigvis. De riktige 
spørsmålene er viktigere enn kvantiteten 
på dataen.   

Det er to ingredienser som går inn 
i modellen til FHI. Mobilitetsdata 
som en proxy på reisemønstre, og 
informasjon fra helsemyndigheter om 
smittede. Datakildene kobles sammen i 
prediksjonsmodellen til FHI.

Den viktigste erfaringen er hva vi har lært 
om hva genuint samarbeid kan resultere 
i når vi møter utfordringer av denne 
skalaen. 

Reisedata må kombineres med 
smittedata, for å mappe historikken i 
smittespredning. Hvordan i all verden 
gjør man det, i følge Kenth Engo 
Monsen?
a) Mobilitetsdata kombineres med
algoritmer som viser hvordan
myndighetenes kommunikasjon mottas
i ordinære og sosiale medier. Derfra
anslås befolkningens respons og antatte
handlingsmønster i smittehåndteringen.
b) Mobilitetsdata baseres på algoritmer
som predikerer hvordan folk vil bevege
seg før og etter smitte, og kombineres
med modeller for smittespredning fra
land som har samme nivå av R-tallet.
c) Det er to ingredienser som går
inn i modellen til FHI. Mobilitetsdata
som en proxy på reisemønstre, og
informasjon fra helsemyndigheter om
smittede. Datakildene kobles sammen i
prediksjonsmodellen til FHI.

Hva mener Kenth Engo Monsen er en av 
de viktigste erfaringene vi kan ta med 
oss videre fra covid-19, og som kan 
brukes i samfunnet i fremtiden?
a) Den viktigste erfaringen er den
dialogen vi har begynt om kollektivt
ansvar for å bidra med data, kontra
hensyn til privatlivet.
b) Det må legges større midler i
forskning for å øke beredskapen.
c) Den viktigste erfaringen er hva vi har
lært om hva genuint samarbeid kan
resultere i når vi møter utfordringer av
denne skalaen.

LØRNSOC med Kenth Engø-Monsen, Telenor Research

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

LØRNSOC
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Pandemijuss - fritt frem 
for amatører?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Anne Kjersti 
Befring, som er jurist, advokat og førsteamanuensis på det juridisk 
fakultet ved UIO. Befring forteller oss at når jurister uttaler seg 
om smittevern, så må man etterspørre hvilket faktagrunnlag som 
legges til grunn - og hvordan man vurderer hensynet til frihet 
for den enkelte - som kan gi ufrihet for andre. Når lovene er 
laget utifra en normaltilstand og en pandemi kommer og endrer 
hvordan det normale er, hvordan skal da lovgivningen ta høyde for 
dette? Hva er annerledes juridisk under en pandemi?

Om bedriften
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) er Norges 
eldste institusjon som tilbyr undervisning i og driver forskning 
innen rettsvitenskap. Det juridiske fakultet er et av de fire 
opprinnelige fakultetene ved UiO, opprettet samtidig med 
universitetet i 1811. Gjennom kunnskap, ansvar og engasjement 
skal vi bidra til en bærekraftig framtid. UiO har formet samfunnet 
i over 200 år og er et ledende europeisk universitet. De neste 
ti årene skal universitetet fremme uavhengig, banebrytende og 
langsiktig forskning.

Refleksjon
Kunstig intelligens kan tidlig gi oss informasjon om pandemier og 
andre kriser. Men hvilke svakheter kan AI ha?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Anne Kjersti Befring 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Smittevernlovgivning
• Smitteappen
• Normal juss vs Pandemi juss
• Konsekvenser av pandemien
• Kunstig intelligens i helse 

Anbefalt lesing: 

• Helsepersonelloven: med forskrifter og 
Helsedirektoratets kommentarer Bok av 
Anne Kjersti Befring og Bente Ohnstad 
Helse- og omsorgsrett Forfatter Anne 
Kjersti Befring

 

LØRNSOC med Anne Kjersti Befring, Juridisk fakultet ved UIO

LØRNSOC
ANNE KJERSTI BEFRING
JURIST OG ADVOKAT
JURIDISK FAKULTET VED 
UIO

PODKAST #0914 PANDEMIJUSS - FRITT FREM FOR AMATØRER?. ANNE KJERSTI BEFRING, JURIDISK FAKULTET VED UIO
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LØRNSOC med Anne Kjersti Befring, Juridisk fakultet ved UIO

 Det er relevant å 
snakke om hvorfor jurister 

er uenige og hva som er 
viktig for å kunne vurdere 
om det er lovlig å begrense 
personers bevegelsesfrihet.

- Anne Kjersti Befring



Intervju

58

Podkast #0914

Hvem er du på jobb og på fritiden?  
Jeg leder det nordisk nettverket: 
Nordic PerMed law og har ansvaret 
for helserett og life Science ved 
juridisk fakultet. Jeg har ledet det 
juridiske arbeidet i Big med og skal 
nå inn i de nye prosjektene Insight 
og Impress. Jeg blir fort engasjert. 
På fritiden liker jeg å være i fjellet 
eller i skogen, gjerne med hund 
eller hest. 

Hva er det viktigste du 
har lært av Covid-krisen? 
Det er mye læring av krisen siden 
mars: jeg ser at det er vanskelig for 
noen å forholde seg til det som kan 
være en usynnlig smitte - i likhet 
med usynlige inngrep i klimaet. Jeg 
har lært at jurister ofte glemmer at 
menneskerettigheter også gjelder 
beskyttelse av befolkningen og av 
naturmangfold.

Hva ønsker du at andre skal ta med 
seg fra Covid-krisen? 
Det er stor avstand mellom mange 
juristers argumentasjon og det 
folk flest er opptatt av - og ikke 
minst helsepersonell som til daglig 
arbeider med smitteoppsporing og 
helsehjelp. 
Norge har så langt klart seg utrolig 
bra gjennom Covid-krisen. Det 

er nødvendig og viktig med god 
kommunikasjon. Vi har samtidig 
satt norgesrekort i produksjon av 
lovgivning - og jurister, leger og 
andre i forvaltningen og kommune 
har stått på hele tiden fra mars. 
Det er klart at det blir varierende 
kvalitet på lovgivningen. Vi jurister 
i Akademia har mye å lære av 
hvordan den faktiske situasjonen 
påvirker samfunnet - noe som må 
med når spørsmål om lovlighet 
skal vurderes. Konstruktive jurister 
er opptatt av å utvikle og foreslå 
endringer og ikke bare av å spre 
frykt om autoritære tendenser ut 
fra ideelle standarder. 
Vi må forstå hva pandemien er og 
hvordan situasjonen fortoner seg 
for de som skal beskytte oss. 
 
Hvordan har det endret din hverdag  
Jeg har tidligere arbeidet med 
smittevernlovgivningen - men har 
fått et krasj-kurs i hvordan den kan 
misforstås og tolkes. Jeg har hatt 
ukentlig kontakt med media - og 
har lagt vekt på informasjon og 
formidling. 
Jeg har stor tro på den nye 
generasjonen jurister som har 
skjønt at den moderne rettsstaten 
omfatter langt mer enn det 
domstolene tar stilling til - og 
at det er behov for kreativitet og 
utvikling tankegang. Diskusjonen 
rundt smitteappen var snever og 

voldsom. Jeg er ikke imponert over 
de forholdsmessighetsvurderingene 
Datatilsynet gjorde. 
Myndighetene ble tvunget til å 
avslutte arbeidet i stedet for å 
videreutvikle ordningen - og blir 
presset til samarbeid med de 
store aktørene som fortsetter å 
samle informasjon om verdens 
befolkningen - google..
 

LØRNSOC med Anne Kjersti Befring, Juridisk fakultet ved UIO
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Hva skjer med jussen i en pandemi?
a) Lover og avtaler er laget for en
normaltilstand, ved pandemier og kriser
vil jurister sammen med etikere lage og
tolke regler
b) Lover og avtaler er laget for normal
tilstand og for krisesituasjoner, dermed
vil ingenting en-dres ved en pandemi når
det gjelder lovene
c) Vi har en egen pandemilov

Lover og avtaler er laget for en 
normaltilstand, ved pandemier og kriser 
vil jurister sammen med etikere lage og 
tolke regler

Helsedirektoratet AI teknologiprogram, utviklet i Canada, 
oppdaget korona i desember 2019

Hvem vedtok nedstengningen av Norge i 
mars 2020 pga Korona?
a) Helsedirektoratet
b) Regjeringen
c) WHO

Hvem oppdaget koronautbruddet først?
a) WHO oppdaget Koronautbruddet
9.januar 2020
b) AI teknologiprogram, utviklet i Canada,
oppdaget korona i desember 2019
c) Forskere ved et Kinesisk universitet
oppdaget koronaviruset 7.januar 2020

LØRNSOC med Anne Kjersti Befring, Juridisk fakultet ved UIO

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

LØRNSOC
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Den akuttmedisinske 
kjeden
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Akuttsykepleier 
Siw Andrea Todal, som er fagutviklingssykepleier ved 
Akuttmottaket i Kristiansund. Todal forteller om den viktige 
kompetansen sykepleiere i den akuttmedisinske kjeden innehar 
og hvordan hverdagen deres er både før Covid-pandemien 
og har vært under Covid-pandemien.  De diskuterer hva den 
akuttmedisinske kjeden skal gjøre annerledes for å forberede seg 
til den neste pandemi. 

Om bedriften
Kristiansund sykehus er et somatisk lokalsykehus i Kristiansund, 
åpnet i Herman Døhlens vei 1 i 1985. Sykehuset har siden 1. 
januar 2002 vært eid av den norske stat gjennom det regionale 
helseforetaket Helse Midt-Norge

Refleksjon
Hvor kan man som akuttsykepleier skaffe seg livslang læring og ny 
kompetanse? 

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Siw Andrea Todal 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: KRISTIANSUND

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Akuttsykepleie
• Logistikk 
• Kliniskt blikk 
• Smittemottak

Anbefalt lesing: 

• Trygve Schau skriver fine tekster til 
ettertanke

HEALTHTECH med Siw Andrea Todal, Akuttmottaket Kristiansund

HEALTHTECH
SIW ANDREA TODAL
AKUTTSYKEPLEIER
AKUTTMOTTAKET 
KRISTIANSUND

PODKAST #0921 DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDEN. SIW ANDREA TODAL, AKUTTMOTTAKET KRISTIANSUND
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HEALTHTECH med Siw Andrea Todal, Akuttmottaket Kristiansund

 Tiden er inne for å 
være raus, prøv å husk at 
det som oppleves som helt 
greit kanskje ikke er greit 
for kollegaen din. Dette er 
viktig for at vi skal komme 
oss igjennom neste halvår.

- Siw Andrea Todal
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Energisk, positiv, faglig engasjert, 
generelt engasjert, opptatt av at 
folk rundt meg skal ha det bra.   

Hva er det viktigste du 
har lært av Covid-krisen? 
Faglig: Holde kollega er faglig 
oppdatert og sørge for at riktig 
informasjon er tilgjengelig til en 
hver tid.  
Medmenneskelig: Åpenhet for at 
alle reagerer forskjellig. 
Være raus med hverandre.  

Hva er essensen av 
det du gjør på jobben? 
Gi hver enkelt pasient den best 
mulige behandling og se hver enkelt 
pasient.  

Hvorfor er oppdraget ditt 
spennende? 
Jeg får gå på jobb og utgjøre en 
forskjell for noen hverdag.  
Ingen dager er like i et akuttmottak.   
Jeg får bidra til faglig kompetanse 
hos kollegaer. 

Hvilke muligheter ser du?  
Jeg ser muligheter og løsninger på 
det meste. 

Hvilke utfordringer ser du? 
Akkurat nå er det motivasjonen 
blant folk  til å følge Covid-19 
restriksjoner til tross for at folk er 
lei og sliten.  

Norges unike posisjon og 
muligheter – felleskap (åpenhet og 
tillit) eller fokus (på hva)?  
Alle som er født eller får vokse opp 
i Norge har vunnet en gullbillett. 
Opplever toleranse og åpenhet hos 
de fleste.  
Vi har muligheter til jobb og 
utdanning. Vi har muligheten til å 
holde oss friske og sunne.  
Tenker likevel mye på de som ikke 
har det bra. Spesielt under Covid-19 
og julen som kommer  
 -De som opplever vold i nære 
relasjoner 
- De som er alene 
- De som er rusmisbrukere 
  
Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre lytterne våre med? 
Værerause mot hverandre.  
  
Hvilke nye dilemmaer 
oppstår for deg? 
Akkurat nå er det frykten for å bli 
smittet av Covid-19 og ta dette 
med inn på jobb eller hjem til mine 
nærmeste 

Dine viktigste prosjekter siste året? 
Deltagelse i arbeidsgruppen 
som skal revidere Nasjonal 
faglig retningslinje for somatiske 
akuttmottak  
Planlegging av Akuttdagene 2020/21  
Genrelt jobb for våre medlemmer i 
NLAS  

Hvordan rigger dere for fremtiden, 
fra kort til lang sikt? 
Jobber kontinuerlig for at tilbudet 
til våre medlemmer skal være 
best mulig og at vår faggruppe 
vokser og blir sterkere. Få flere 
utdanningssteder for videre 
utdanning i akuttsykepleie for å 
sikre kompetansen i akuttmottak 
Jobbe med krav til at helse foretak 
må tilby utdanningsstillinger til 
kompetanseheving i akutt mottak. 
 

HEALTHTECH med Siw Andrea Todal, Akuttmottaket Kristiansund
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Hvordan jobber akuttsykepleiere?
a) De er autoriserte sykepleiere som
behandler akutt eller kritisk syke
pasienter, som har behov for kontinuerlig
overvåking og pleie
b) De jobber med prehospitale tjenester
hvor de tar snartenkte og trygge
avgjørelser. De er kvalifisert til å jobbe på
akuttmottak, humanitære organisasjoner,
offshore og i forsvaret
c) De jobber på akuttmottak ved sykehus
med pasienter som er kritisk skadde,
men de er ikke autorisert til å jobbe
i humanitære organisasjoner eller i
forsvaret

De jobber med prehospitale tjenester 
hvor de tar snartenkte og trygge 
avgjørelser. De er kvalifisert til å jobbe på 
akuttmottak, humanitære organisasjoner, 
offshore og i forsvaret

Det er blitt en enorm bruk av 
smittevernutstyr fordi man må 
behandle potensielt smittede pasienter. 
Situasjonen gjør også at færre med 
skader fra vold i hjemmet melder fra i 
frykt for Korona

Bedre infrastrukturen mellom 
sykehusbyggene for å bedre smittevern, 
få digitalisert journalføringer og avdekke 
tilstand til pasient tidligere ved å flytte 
behandlingsutstyr fra avdeling til f.eks 
ambulansen

Hvordan er denne jobben annerledes og 
mer komplisert under korona?
a) Det er ikke så mye som er blitt
annerledes i denne type jobb, men man
merker at færre og færre melder fra om
vold i hjemmet
b) Det er blitt en enorm bruk av
smittevernutstyr fordi man må
behandle potensielt smittede pasienter.
Situasjonen gjør også at færre med
skader fra vold i hjemmet melder fra i
frykt for Korona
c) Man merker en større motivasjon fra
de som arbeider som akuttsykepleier
grunnet situasjonen og ny teknologi
har effektivisert journalføring, noe som
effektiviserer hverdagen

Hva kan gjøres annerledes neste 
pandemi når det kommer til 
akuttmedisin?
a) Skaffe mer smittevernutstyr og
gjøre det enklere for pårørende å følge
pasienten
b) Bedre infrastrukturen mellom
sykehusbyggene for å bedre smittevern,
få digitalisert journalføringer og avdekke
tilstand til pasient tidligere ved å flytte
behandlingsutstyr fra avdeling til f.eks
ambulansen
c) Utvikle bedre behandlingsutstyr
og bedre infrastrukturen mellom
sykehusbyggene for et bedre samarbeid
mellom avdelingene

HEALTHTECH med Siw Andrea Todal, Akuttmottaket Kristiansund

Scann og besøk bedriften
https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-
kristiansund-sjukehus/akuttmottak-kristiansund
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SIW ANDREA TODAL
AKUTTSYKEPLEIER
AKUTTMOTTAKET 
KRISTIANSUND



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

64

Tema Perspektiv
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Intensivsykepleie
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Paula Marie 
Elisabeth Lykke som er leder i Norsk Sykepleierforbunds 
Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS). Hun snakker 
om hva intensivmedisin er, hva er den tradisjonelle rollen 
til en intensivsykepleier er og hva er fremtidsrollen til en 
intensivsykepleier slik Lykke ser det vil bli. De diskuterer hva 
Coronaen har endret i intensivmedisinen og hvor kan man være 
teknologioptimist i intensivavdelingen. Teknologien kan bli en 
hemsko hvis den er feil introdusert eller feil anvendt, men på 
andre områder kan det være livsendrende.

Om bedriften
Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere 
(NSFLIS) er en faggruppe for sykepleiere med videreutdanning 
eller mastergrad i intensivsykepleie.

Refleksjon
Teknologien har de siste årene hatt enorme framskritt innen 
intensivbehandling. Men hvorfor kan man ikke bruke mobile team 
ved behov?  

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Paula Marie Elisabeth Lykke 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Respiratorer
• Prioriteringer
• Intensivavdelingen
• Covid pandemien

Anbefalt lesing: 

• Kohts bok, eller Hvis døden har tatt noe 
fra deg så gi det tilbake skrevet av Naja 
Marie Aidt

 

HEALTHTECH med Paula Marie Elisabeth Lykke, NSFLIS

HEALTHTECH
PAULA MARIE 
ELISABETH LYKKE
LEDER
NSFLIS

PODKAST #0922 INTENSIVSYKEPLEIE. PAULA MARIE ELISABETH LYKKE, NSFLIS
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HEALTHTECH med Paula Marie Elisabeth Lykke, NSFLIS

 Det er ikke alle 
som kan reddes med 

intensivsykepleie, for det 
er ikke alltid livet står til å 

redde. 
- Paula Marie Elisabeth 

Lykke
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Intensivsykepleier mor, kjæreste og 
venninne 

Hva er det viktigste du har lært av 
Covid-krisen?  
Beredskap er viktig, og samarbeid 
øker gjennomføringskraften, for 
eksempel anestesi og operasjon og 
at ledere er de viktige

Hva er essensen av 
det du gjør på jobben?   
Fagpolitisk påvirkning(informasjon 
fra grasrota) og medlems arbeide, 
på avdeling redde liv, som jeg ikke 
gjør akkurat nå 

Hvorfor er oppdraget ditt 
spennende?  
100 nye utdanningsstillinger, det 
nytter å strategisk for faget 

Hvilke muligheter ser du?  
Få en norm/retningslinje som sikrer 
intensivkapasitet og kompetanse 

Hvilke utfordringer ser du?  
Norges økonomi fremover- og de 
ressurser HF får til å drive sykehus 
fremover- sparing, hva sparer 
man på kompetanse og beredskap 
fordi det er ikke inntektsgivende- 
hele forløpet er sykepleie viktig 

for på alle plan forebyggende- 
behandlende funksjon. Fall, 
munnhelse, ernæring, vaksine, 
hygiene etc. 

Norges unike posisjon og 
muligheter – felleskap (åpenhet og 
tillit) eller fokus (på hva)?  
Solidaritet/ går i takt- rikt land, 
gode muligheter, men for å være 
et sterkt land, oppleves ikke slik 
verken på lønn, faglige muligheter, 
julebord(betaler selv), drift- 
økonomi-HR, oppleves ikke som 
om vi er verdensledende- men vår 
kompetanse er høyere enn i andre 
europeiske land- for eksempel 
kongress i utlandet 

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre lytterne våre med?   
Forskjellen by og distrikt?  

Hvilke nye dilemmaer 
oppstår for deg?  
Press på de som står i tjenestene 
det at vi har bedt om å utdanne 
flere intensivsykepleiere- har 
allerede stått på jobbet flere dager, 
flyttet og eller fått utsatt ferie, 
utsatt for smitterisiko, vikarer etc- 
må be mine kollegaer om å IGJEN 
gjøre en ekstra innstas- uten å få 
noen form for kompensasjon, de 
nye studentene må ikke føle at de 
er til belastning, deltid og heltid 
for eksempel intensivsykepleier 

saksøkt for å kreve heltid,  

Dine viktigste prosjekter siste året? 
Utdanningsstillinger, få kompetanse 
knyttet til HPR nummer jfr. 
Jordmødre, og en "standard for 
intensivmedisin" 

Hvordan riggere dere for fremtiden, 
fra kort til lang sikt? 
Sykepleiere Intensivsykepleiere 
Faggruppen 

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor? 
Ja ved å forvalte det man har av 
kompetanse største utgiften på en 
avdeling er de ansatte... 

HEALTHTECH med Paula Marie Elisabeth Lykke, NSFLIS
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Hvordan har intensivsykepleien endret 
seg de siste årene?
a) Høyteknologisk avansert utstyr har
ført til at intensivsykepleiere har avansert
seg mye i løpet av kort tid
b) Høyteknologisk utstyr har ført til at
intensivsykepleierens hverdag har endret
seg til å bli mindre avansert og fører til at
andre type sykepleiere kan hjelpe til på
avdelingen ved behov
c) Mangel på høyteknologisk utstyr har
ført til at intensivsykepleieres hverdag
ikke har endret seg mye på over 20 år

Høyteknologisk avansert utstyr har ført 
til at intensivsykepleiere har avansert seg 
mye i løpet av kort tid

Ved å lage en ferdig plan hvor 
spesialsykepleiere kan samarbeide på en 
ny måte

Teknologien er allerede veldig god, 
i fremtiden vil det være nyttig med 
finjusteringer av allerede skapt teknologi 
og at maskinene snakker sammen. 
Utfordringen ligger i å samkjøre teknologi 
med verdighet

Hva vil intensivsykepleiere gjør 
annerledes eller jobbe videre med til 
neste pandemi?
a) Ved å skape mobile team som kan
håndtere pasienter på en midlertidig
måte, selv uten mye kunnskap kan de
bruke det teknologiske utstyret som
trengs for å redde liv
b) Ved å lage en ferdig plan hvor
spesialsykepleiere kan samarbeide på en
ny måte
c) Ikke stoppe annen planlagt kirurgi,
selv i en pandemi må man prioritere
andre pasienter like høyt som før
pandemien

Hvilken teknologi vil være nyttig i 
fremtiden innenfor sykepleieyrket?
a) Teknologi som skaper en samlende
plattform mellom intensivsykepleiere
og diverse mobile team for et bedre
samarbeid
b) Teknologien er allerede veldig god,
i fremtiden vil det være nyttig med
finjusteringer av allerede skapt teknologi
og at maskinene snakker sammen.
Utfordringen ligger i å samkjøre teknologi
med verdighet
c) Teknologien behøver et stort løft, først
og fremst er det behov for mer avanserte
respiratorer

HEALTHTECH med Paula Marie Elisabeth Lykke, NSFLIS

Scann og besøk bedriften
https://www.nsf.no/fg/intensivsykepleiere

HEALTHTECH
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LEDER
NSFLIS



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

68

Tema Perspektiv
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Å ivareta pasienten
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Therese Jenssen 
Finjarn som er leder for anestesisykepleierne NSF. Hun forteller 
oss hva  anestesifaget er og hva en anestesisykepleier gjør. Hun 
forklarer at anestesisykepleiere har en selvstendig funksjon 
ved behov for narkose, i smertelindring og ved behov for akutt 
behandling. Finjarn mener at det er, i møte med fremtidens 
helseutfordringer, viktig at anestesisykepleiere har kompetanse 
på masternivå, fordi det er og blir viktig med nytenkning, kritisk 
refleksjon over hvorfor man gjør som man gjør, og evne til faglig 
argumentasjon. 

Om bedriften
Anestesisykepleierne NSF arbeider for å videreutvikle 
anestesisykepleiernes utdanning, kompetanse, fag og funksjon.

Refleksjon
Det er for få anestesisykepleiere og pasientene krever mer. 
Hvordan kan framtidens helseteknologi hjelpe oss i en slik 
situasjon?  

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Therese Jenssen Finjarn 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Anestesisykepleiere
• Smertelindring
• Samarbeid
• Kompetansegap

Anbefalt lesing: 

• Helse foretaket sin utviklingsplan frem 
mot 2030

 

HEALTHTECH med Therese Jenssen Finjarn, Anestesisykepleierne NSF

HEALTHTECH
THERESE JENSSEN 
FINJARN
LEDER
ANESTESISYKEPLEIERNE 
NSF
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HEALTHTECH med Therese Jenssen Finjarn, Anestesisykepleierne NSF

 Gode helsetjenester 
gir like god bærekraft som 
gode veier til å frakt fisk. 
- Therese Jenssen Finjarn
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Hvem er du, personligogfaglig?  
Jeg er 43 år, gift med Espen 
og mamma til 3 jenter på 7, 14 
og 17 år. Glad i å være sammen 
med mennesker, jobbet mye 
med ungdomsarbeid på fritiden, 
sunget i kor. Siden jeg var ferdig 
anestesisykepleier, vært engasjert 
i faggruppearbeid og sittet i styre 
for Anestesisykepleierne NSF 
i 8 år, leder de siste 6 årene. 
Som anestesisykepleier jobber 
man selvstendig og i team med 
anestesilege, operasjonssykepleiere 
og kirurger for å ivareta og gi 
bedøvelse til pasienter som 
skal til operasjon, og med 
intensivsykepleiere og sykepleiere 
som skal «overta» ansvaret for 
pasienter etter operasjon. Jobben 
med å samarbeide, passe på, 
gi en god opplevelse, sørge for 
god bedøvelse og smertelindring 
under og etter operasjon er veldig 
givende. Å møte pasienter som er 
avhengig av at vi ivaretar dem er 
krevende for pasienter, og gir meg 
som anestesisykepleier et veldig 
kort tidsrom til å erverve meg 
pasientens tillit. I tillegg jobber 
vi som anestesisykepleiere i et 
høgteknologisk miljø, hvor både 
kunnskap, erfaring, og praktisk og 
teknisk kompetanse er avgjørende 

for å gjøre jobben godt.   

Hva er det viktigste du 
har lært av Covid-krisen? 
At anestesisykepleiere er fleksible 
og tilpasningsdyktige, og med 
en kompetanse i håndtering av 
den akutt, kritisk syke pasienten 
som er nyttig også utenfor 
operasjonssalen. Dette gjelder 
både medisinsk kompetanse, 
kommunikasjonsferdigheter, 
kompetanse i medisinsk -teknisk 
utstyr og teknologi. Dette viste 
vi fra før, men nå har vi sett det 
i sammenheng med Covid-19. 
Teamarbeid rundt kritisk syke 
pasienter er viktig, og det kan vi, 
og vi er den yrkesgruppen som kan 
avlaste intensivsykepleierne  

Hva er essensen av 
det du gjør på jobben?  
Som faggruppeleder er det 
medlemsarbeide, koordinere 
samarbeid, fagpolitisk påvirkning 
og skaffe eller lage dokumentasjon 
som kan brukes i å planlegge en 
god anestesisykepleietjeneste i 
fremtiden.  

Hvorfor er oppdraget ditt 
spennende?  
Jeg er så heldig å få bruke mye 
av min tid sammen med faglig 
engasjerte kollegaer. Vi ser at 
det nytter å samarbeide på tvers 

av landegrenser, helseforetak og 
regioner sånn at pasientene får 
bedre og tryggere sykehusopphold.   

Hvilke muligheter ser du?  
Anestesisykepleiere med 
masterutdannelse gir en mulighet 
for oss å se kritisk på faget vårt i 
større grad enn tidligere, og fler vil 
bidra til å finne kunnskapsbaserte 
behandling. Fremtidens pasienter 
(vi opplever det allerede nå) er 
eldre og skrøpeligere. Medisinsk 
og teknologiske fremskritt gir 
uante muligheter for ennå bedre 
behandling.   

Hvilke utfordringer ser du?  
Sykehusene er satt under et 
enormt økonomisk press og 
drift/produksjon kommer lett i 
fokus fremfor kvalitet. Det er for 
få anestesisykepleiere og våre 
pasienter krever mer.  

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre lytterne våre med?  
Det faglige fokuset må være 
styrende for det vi jobber med 
hver dag. Alle sykehus har 
langsiktige planer for utvikling og 
faglig utvikling og kompetanse er 
viktige deler av denne utviklingen. 
Les sykehusets og RHFet sine 
langtidsplaner og meld dere på! Hva 
kan dere bidra med – hvilke ideer 
har du for en forbedret tjeneste. Vi 
står nærmest pasienten og vet hvor 
forbedringer kan gjøres.  

Hvordan riggere dere for 
fremtiden, fra kort til lang sikt?   
Bygge sten for sten. Tenker 
Covid-19 har vist hvor viktig 
sykepleierkompetansen er for 
helsetjenesten. 
 

HEALTHTECH med Therese Jenssen Finjarn, Anestesisykepleierne NSF
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Hva kreves for å bli anestesisykepleier?
a) En anestesisykepleier har minimum ett
års relevant erfaring og nå en mulighet
for bachelor innen faget
b) En anestesisykepleier har minimum
bachelorgrad innen faget og ett års
relevant erfaring
c) En anestesisykepleier har minimum
to års relevant klinisk erfaring og nå en
mulighet for master innen faget

En anestesisykepleier har minimum to 
års relevant klinisk erfaring og nå en 
mulighet for master innen faget

Teamarbeid rundt kritisk syke pasienter 
og faglig utvikling er viktig

Det er viktig at anestesisykepleiere har 
kompetanse på masternivå, da det er 
behov for nytenking og kritisk refleksjon 
over hvorfor man gjør som man gjør

Hvordan må faget endres med tanke på 
fremtiden og eventuelt en ny pandemi?
a) Man må kreve testing av operasjons-
pasienter før behandling for bedre
smittevern
b) Organsiere pre-operative fysiske
møter mellom anestesisykepleier og
pasient
c) Teamarbeid rundt kritisk syke
pasienter og faglig utvikling er viktig

Hva mener Therese er viktig for 
framtidens anestesisykepleiere?
a) Det er viktig at anestesisykepleiere har
kompetanse på bachelornivå, da det er
behov for mer selvstendige avgjørelser i
faget
b) Det er viktig at anestesisykepleiere får
ha minimum 2 års relevant erfaring før
jobb
c) Det er viktig at anestesisykepleiere
har kompetanse på masternivå, da det er
behov for nytenking og kritisk refleksjon
over hvorfor man gjør som man gjør

HEALTHTECH med Therese Jenssen Finjarn, Anestesisykepleierne 
NSF

Scann og besøk bedriften
https://www.nsf.no/fg/anestesisykepleierne
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Kriseledelse preget av 
tillit
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Bernt Reitan 
Jenssen som er administrerende direktør i Ruter. Han forteller 
om hva han har lært om krise ledelse og rask omstilling i offentlig 
sektor som har blitt tvunget frem etter Covid pandemien. Jenssen 
forklarer hvilken driftsmodell ruter bruker for å få de ansatte til 
å ta del i innovasjon. De diskuterer hva ruter ønsker å gjøre for å 
komme tilbake til et bedre sted enn det de dro fra når pandemien 
tok over livene våre.

Om bedriften
Ruter AS er et offentlig eid selskap som er ansvarlig for 
kollektivtrafikken i Oslo og det som tidligere var Akershus. Ruter 
avgjør takster og rutetilbud for T-bane, trikk, buss og ferjer i de 
to fylkene, som deretter bestilles fra ulike operatørselskaper. For 
buss og båt tildeles kontraktene etter anbudskonkurranser.

Refleksjon
Hvorfor er tillit så viktig ifølge Bernt Reitan Jenssen? 

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Bernt Reitan Jenssen 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Ledelse i kriser
• Innovasjonskraft
• Forankring post martum
• Beredskap

Anbefalt lesing: 

• Ruters Målbildedokument
 

LØRNSOC med Bernt Reitan Jenssen, Ruter

LØRNSOC
BERNT REITAN JENSSEN
ADMINISTRERENDE 
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LØRNSOC med Bernt Reitan Jenssen, Ruter

 Vi går glipp av 
endringsmulighetene fordi 

ledere går på autopilot.
- Bernt Reitan Jenssen
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Hva er det viktigste du har lært av 
Covid-krisen? 
Etter krisehåndtering og beredskap, 
store læringsmuligheter, utvikle 
ny kunnskap og innsikt. Nye 
lederferdigheter. Ta samfunnet i en 
mer bærekraftig retning.

Hva er essensen av d
et du gjør på jobben?  
Leder Ruter, strategiutvikling.

Hvorfor er oppdraget ditt 
spennende?  
Det betyr noe for folk, utgjør en 
forskjell.

Hvilke muligheter ser du? 
Digitalt generasjonsskifte på 2 
dager, nye vaner er etablerte, folk 
måtte forsøke på ting de kanskje 
ellers ikke ville ha gjort. 

Hvilke utfordringer ser du?  
Vi går glipp av endringsmulighetene 
fordi vi/ledere går på autopilot. 

Norges unike posisjon og 
muligheter – felleskap (åpenhet og 
tillit) eller fokus (på hva)?  
Flate strukturer og omstillingsevne. 
Kompetente kunder og sterk 
infrastruktur. EU sliter med vekst 
og posisjon i det globale spillet og 
tar strategiske grep. Vi henger sånn 
passe med.. 

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre lytterne våre med? 
Minne dem på at de ikke til høsten 
sier: Det skulle jeg ha turt å prøve 
ut når jeg hadde sjansen.. 

Hvilke nye 
dilemmaer oppstår for deg?  
Hvordan skaffe seg inntekter når 
det ikke er smart at alle som reiste 
med oss kommer tilbake. Jeg 
tror det ligger en Vinn vinn vinn 
vinn i et nytt og høyere nivå på 
hjemmekontor-bruk i neste fase av 
pandemien. Bra for arbeidstakerne, 
arbeidsgiverne, felleskapet og 
miljøet. 

Dine viktigste prosjekter siste året? 
Tilby trygge reiser til de som må 
reise, slik at samfunnet fungerer. 

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor? 
I høyeste grad, sitter i styret i Skift- 
næringslivets klimaledere. 

Ditt livsmotto? 
Akkurat nå er det: Prøve og lære.

LØRNSOC med Bernt Reitan Jenssen, Ruter
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Hva skjer med jussen i en pandemi?
a) Lover og avtaler er laget for en
normaltilstand, ved pandemier og kriser
vil jurister sammen med etikere lage og
tolke regler
b) Lover og avtaler er laget for normal
tilstand og for krisesituasjoner, dermed
vil ingenting en-dres ved en pandemi når
det gjelder lovene
c) Vi har en egen pandemilov

Lover og avtaler er laget for en 
normaltilstand, ved pandemier og kriser 
vil jurister sammen med etikere lage og 
tolke regler

Helsedirektoratet AI teknologiprogram, utviklet i Canada, 
oppdaget korona i desember 2019

Hvem vedtok nedstengningen av Norge i 
mars 2020 pga Korona?
a) Helsedirektoratet
b) Regjeringen
c) WHO

Hvem oppdaget koronautbruddet først?
a) WHO oppdaget Koronautbruddet
9.januar 2020
b) AI teknologiprogram, utviklet i Canada,
oppdaget korona i desember 2019
c) Forskere ved et Kinesisk universitet
oppdaget koronaviruset 7.januar 2020

LØRNSOC med Bernt Reitan Jenssen, Ruter

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

LØRNSOC
BERNT REITAN 
JENSSEN
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR
RUTER
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Tema Perspektiv

Podkast #0927

Ta ansvar i pandemien!
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Renate Carita 
Nord som er enhetsleder for psykisk helse- og rustjeneste i 
Østre Toten kommune. Hun forteller om hvordan corona berører 
hennes arbeidsoppgaver innen psykisk helse og rus og geriatri og 
omsorgstjenester. De snakker om hva Renate skal forske på i sin 
doktorgrad og hvor hun ser et behov for videre forskning innen 
helse, teknologi og samfunn

Om bedriften
Østre Toten er en kommune på Toten i Innlandet fylke. Kommunen 
grenser i vest til Vestre Toten, i nord til Gjøvik, i nordøst til 
Ringsaker, i øst til Stange, i sørøst til Eidsvoll og i sør til Hurdal

Refleksjon
Hvordan skal vi klare å omstille oss slik at vi er bedre forberedt 
når en eventuell ny pandemi inntreffer? 

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Renate Carita Nord 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: INNLANDET

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Bruk av teknologi i omstilling  
• Verdibasert ledelse 
• Fagutvikling og brukerveiledning i
• Corona 
• Psykisk helse og teknologi  

Anbefalt lesing: 

• Pappas hemmelighet av Vilde Bratland 
• Smittet av vold av Per Isdal 
• Velferdsteknologi av Ingunn Moser 
• Dokumentarserien om Astrid Lindgrens 

Liv på NRK
 

HEALTHTECH med Renate Carita Nord, Østre Toten kommune

HEALTHTECH
RENATE CARITA NORD
ENHETSLEDER FOR 
PSYKISK HELSE OG 
RUSTJENESTE
ØSTRE TOTEN KOMMUNE

PODKAST #0927 TA ANSVAR I PANDEMIEN!. RENATE CARITA NORD, ØSTRE TOTEN KOMMUNE
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HEALTHTECH med Renate Carita Nord, Østre Toten kommune

 Dette har jeg aldri 
gjort før, så dette klarer jeg 

helt sikkert
- Renate Carita Nord
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Hva er det viktigste lytterne skal ta 
med seg fra denne podkasten?  
At det å være nysgjerrig, litt uredd, 
og gi litt mer faen (kan ikke lykkes 
like godt med alt) – gjør også at 
vi utvikler oss, og lærer mye mer 
underveis.  

Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er ei dame på 51 år. Tre voksne 
barn, og en hund. Jeg har en 
allsidig erfaring både fra industrien 
på Raufoss som fabrikkarbeider, og 
etter hvert som sykepleier og leder.   
 
Hva er det viktigste du har lært av 
Covidkrisen?  
Hvor sårbare vi er, og hvor viktig det 
er å ha tydelige planer og strategier 
for å agere når dette er nødvendig.  
 
Hva er essensen av det 
du gjør på jobben?  
På jobben er jeg en leder og 
tilrettelegger – til enhver 
tid forsøke og sørge for at 
medarbeiderne til enhver tid har de 
beste forutsetningene for å kunne 
gjøre en god jobb.  

Hvorfor er oppdraget ditt 
spennende?  
Fagutvikling og brukerinnvolvering 
synes jeg er spennende, interessant 

og nødvendig, og som jeg har stor 
tro på er nøkkelen i å gi gode og 
riktige tjenester.  

Hvilke muligheter ser du?  
Jeg har et ønske og en ambisjon 
om å forsøke å se muligheter i det 
meste. Jeg er av den oppfatning 
at det er viktig å forsøke å finne 
mulighetene i det handlingsrommet 
som vi til enhver tid har.  

Hvilke utfordringer ser du?  
Over tid så tror jeg det kan bli 
utfordringer med det som er 
skissert som konsekvenser av 
pandemien. Mange kan bli enda 
mer isolerte, ensomme. Barn 
som kanskje ikke har hatt det bra 
hjemme under pandemien har 
fått det verre og blitt mer skadet, 
og ikke minst arbeidsledighet 
og familier som kommer til å få 
økonomiske belastninger.  

Noen tips?  
I den situasjonen landet og vi som 
innbyggere er i; vil jeg utfordre 
lytterne til å ta ansvar, både for seg 
selv og andre, og følge de påbud og 
anbefalinger som til enhver tid er 
gjeldende. 

Hvilke nye dilemmaer 
oppstår for deg?  
Kanskje bevisstheten for hvor 
viktig de nærmeste rundt meg 

er, og hvor sårbart det er å ikke 
kunne opprettholde kontakten som 
tidligere. Den fysiske nærheten 
med å ikke kunne både gi en klem 
og få en klem. Det å vite at mange 
ikke får være nær sine som er syke 
og/eller døende.  
 
Dine viktigste prosjekter siste året?  
Det har vært å utarbeide sikre 
gode planer og rutiner som skulle 
sikre kontinuitet og forutsigbarhet 
for tjenesten, slik at vi kunne 
opprettholde mest mulig normal 
drift gjen-nom hele året – på tross 
av pandemien. 

HEALTHTECH med Renate Carita Nord, Østre Toten kommune
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Hvilke muligheter og behov innenfor 
videre forskning av helse og rus mener 
Renta man må se nærmere på?
a) Hun ser et behov for å bedre
oppfølging av pasient etter utskrivelse og
et bedre opplegg for pårørende i rus
b) Forskning på arv og miljø, psykisk
helse som kan forebygge og tilbud til
pårørende i rus
c) Hun mener helse og rus bør bli et eget
fag i skolen

Forskning på arv og miljø, psykisk 
helse som kan forebygge og tilbud til 
pårørende i rus

I stedet for å kutte ned alt er det viktig 
med langsiktige planer og prøve å 
opprettholde de tjenestene som er mulig

Hun mener det offentlige må være 
konkurransedyktig og samarbeide godt 
med det private som driver utvikling der 
det offentlige ikke strekker til

Hva lærte Renta av nedstengningen nå i 
koronakrisen?
a) I stedet for å prøve å opprettholde
noen tjenester er det beste alternativet
å kutte ned alt, ved å gjøre det vil man
raskere kunne åpne alle tilbudene igjen
b) I stedet for å kutte ned alt er det
viktig med langsiktige planer og prøve å
opprettholde de tjenestene som er mulig
c) I stedet for å prøve å opprettholde
noen tjenester er det bedre å skape nye
digitale tilbud som til en viss grad kan
erstatte det som er utilgjengelig under
korona

Hvilke teknologiske muligheter ser 
Renta Carita Nordh når det kommer til 
utviklingen av tjenester innenfor helse 
og rus?
a) Hun mener fremtiden ligger i de
private bedriftene og at det offentlige
henger langt etter og vil etterhvert ikke
kunne gi gode nok tilbud til brukerene
b) Hun mener det er sunt at det
offentlige og private utvikler idéer hver
for seg og skaper et bredt tilbud
c) Hun mener det offentlige må være
konkurransedyktig og samarbeide godt
med det private som driver utvikling der
det offentlige ikke strekker til

HEALTHTECH med Renate Carita Nord, Østre Toten kommune

Scann og besøk bedriften
https://www.ostre-toten.kommune.no/

HEALTHTECH
RENATE CARITA NORD
ENHETSLEDER FOR 
PSYKISK HELSE OG 
RUSTJENESTE
ØSTRE TOTEN 
KOMMUNE
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Intensivsykepleier i 
distriktene
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Eva Tharaldsteen, 
som er intensivsykepleier ved Hammerfest sykehus. Hun 
forteller oss hvordan det er på et sykehus i distriktet som har 
både intensivkapasitet, men som har dette fordelt på et større 
geografisk område. Tharaldsteen forteller at selv som et mindre 
sykehus ute i distriktet, får også de til mye, og spesielt er de blitt 
dyktige når det kommer til å samarbeide.

Om bedriften
Hammerfest sykehus ligger på Fuglenes i Hammerfest kommune, 
mellom Hammerfest sentrum og Hammerfest lufthavn. Sykehuset 
har akuttfunksjon, og er lokalsykehus for Vest-Finnmark.

Refleksjon
Hvilke fordeler kan et mindre sykehus ha når det kommer til 
behandling under korona epidemien?  

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Eva Tharaldsten 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: TROMS og FINNMARK

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Internopplæring for sykepleiere  
• Intensiv sykepleie 
• Distrikt helsevesen  
• Viktigheten av god hygiene  

Anbefalt lesing: 

• https://www.alnsf.no/inspira
 

HEALTHTECH med Eva Tharaldsten, Hammerfest sykehus

HEALTHTECH
EVA THARALDSTEN
INTENSIVSYKEPLEIER
HAMMERFEST SYKEHUS

PODKAST #0926 INTENSIVSYKEPLEIER I DISTRIKTENE. EVA THARALDSTEN, HAMMERFEST SYKEHUS
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HEALTHTECH med Eva Tharaldsten, Hammerfest sykehus

 Teknologien er 
med på å forlenge våre liv, 

men som du sier, så tror 
jeg ikke og håper jeg ikke 
at vi kommer dit hvor at 
våre varme hender blir 

overflødige
- Eva Tharaldsten
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Hvem er du, faglig og personlig? 
Jeg er Intensiv sykepleier ved 
Hammerfest sykehus, på intensiven. 
V i er en intensivavdeling med 11 
intensivplasser hvor 5 av disse 
er oppvåkningsplasser. Vi er 39 
ansatte i ulike % stillingerJeg er 
utdannet spesialist sykepleier 
ved Elverum sykepleierhøgskole, 
int.utdanning  ved Finnmark 
sykepleierhøgskole (intern 
utdanning )Videreutdanning i 
smertebehandling. jeg har også 
veiledingsutdanning og master 
i spesialist pedagog UitHobby: 
friluftsliv og Hytteliv Jeg er født 
og oppvokst på Tynset, dro til 
Finnmark rett etter endt spl.utd.
på Elverum på 1990, og siden har 
jeg vært der. Har to barn, et bonus 
barn og tre bonus barnebarn, jeg er 
en intensivsykepleier med 30 års 
ansinitet og lære fortsatt noe hver 
dag i dette givende yrke 

Hva er det viktigste lytterne skal ta 
med seg fra denne podkasten?
At selv om vi er små sykehus i 
distrikt, så får vi ting til, spesielt 
når det gjelder å samarbeide Hva er 
det 

Viktigste du har lært av 
Covid-krisen? 
Å være i forkant og forberedt så 
godt som man kan og hvor viktig 
det er å holde avstand og sprite 
hender. 

Hva er essensen av det du gjør på 
jobben?  Å drive stell og behandle 
av alvorlige og kritisk syke, men 
også å være en medspiller i et 
team som utgjør en fin og trygg 
arbeidsplass. 

Hvorfor er oppdraget 
ditt spennende? 
Fordi det er stadig nye utfordringer, 
noe som er positivt, jeg hjelpe syke 
pasienter som er givende.  

Hvilke utfordringer ser du? 
Holder vi oss friske, og kan unngå 
langvarige sykmeldinger, har vi 
mulighet og større kapasitet til 
å ta i mot flere pas.som trenger 
intensivbehandling. 

Noen tips, tanker eller annet som 
du vil utfordre lytterne våre med?  
Husk å hold avstand og vask/sprit 
hender

Hvilke nye dilemmaer 
oppstår for deg? 
At personale blir syk eller at 
personalet blir satt i karantene  

Dine viktigste prosjekter siste året?
Det må være å ha fått de ulike 
prosedyrene på plass ifht. Covid 
pandemien og intern opplæring  

Hvordan riggere dere for fremtiden, 
fra kort til lang sikt?
Vi har ferdige traller med utstyr 
som er klare og kan kjøres inn 
på en kohortavdeling eller inn til 
enkelte rom. Prosedyrene ligger lett 
tilgjengelig på våres intranettside så 
vi er mye mer forberedt nå.  

HEALTHTECH med Eva Tharaldsten, Hammerfest sykehus
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Hvordan er jobben som intensiv 
sykepleier annerledes når du jobber i 
distriktet, i motsetningen til en storby?
a) Det er mindre skala, men lengre
avstander som skaper utfordringer
b) Det er ingen store forskjell
c) Sykehusene i distriktene henger etter
når det kommer til bruk av teknologiske
verktøy

Det er mindre skala, men lengre 
avstander som skaper utfordringer

Ved å arbeide på en liten plass var det 
bedre tid til å skape nye prosedyrer, 
sette opp lettvegger for å skape kohort-
avdelinger og samtidig fikk de til et godt 
tverrfaglig samarbeid mellom sykepleiere 
og intensivsykepleiere

Teknologi har gitt mulighet for å hjelpe 
flere dårlige pasienter enn før, men det 
vil alltid være nødvendig med mennesker 
med et klinisk blikk

Hvilke fordeler var det å jobbe som 
intensivsykepleier i distriktet, og ikke i 
byen da covid19 inntraff?
a) Ved å arbeide på en liten plass var
det bedre tid til å skape nye prosedyrer,
sette opp lettvegger for å skape kohort-
avdelinger og samtidig fikk de til et godt
tverrfaglig samarbeid mellom sykepleiere
og intensivsykepleiere
b) Det var ingen store fordeler
c) Ved å arbeide i en mindre by kjente
hun på hvor lite midler de fikk når
det gjaldt både smittevern-utstyr og
opplæring i nye prosedyrer

Hvor ser Eva Tharaldsteen de største 
mulighetene når det kommer til 
teknologi innen intensiv-sykepleie?
a) Teknologi har gitt mulighet for å hjelpe
flere dårlige pasienter enn før, men det
vil alltid være nødvendig med mennesker
med et klinisk blikk
b) Teknologi har total-endret måten
intensivsykepleiere arbeider på og har
gjort det mulig for andre type sykepleiere
å ta over mange av de stillingene
c) Teknologien innen intensivsykepleier
har de siste ti-årene stått på stedet hvil,
men Eva er positiv til at det vil kunne
skje mye endringer fremover og at det vil
til slutt ta over de fleste oppgavene som
intensivsykepleiere kjenner i dag

HEALTHTECH med Eva Tharaldsten, Hammerfest sykehus

Scann og besøk bedriften
https://finnmarkssykehuset.no/steder/
hammerfest-sykehus

HEALTHTECH
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INTENSIVSYKEPLEIER
HAMMERFEST SYKEHUS
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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
intro

Om bedriften
company_info

Refleksjon
reflection

Tema:  TEMA 

Gjest:    guest_name 

Språk:  languages

Persepktiv: perspectives

Innspilt: places

Vert:  lorner

Lytt til podcast

Du vil LØRNE om: 

• learnings

Anbefalt lesing: 

• recommended_literature
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GUEST_NAME
GUEST_TITLE
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PODKAST #545 TEKNOLOGI OG DET MENNESKELIGE POTENSIALE. ESPEN STRAND HENRIKSEN, NORWAY IN A BOX

Tema Perspektiv

Podkast  #0
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Du vil LØRNE om: 

• you-will-learn-about
 
Anbefalt lesing: 

• recommended-litterature 

 

Du vil LØRNE om: 

• Tverrfaglige team
•  

Helhetlig produksjon
•  

Endringsledelse 
•  

Fremtidens produksjon
 
Anbefalt lesing: 

• Norges offentlige utredninger (NOU) sin 
rapport Lærekraftig 

Tema:  LØRNSOC

Expørt:  Dag Arthur Aasbø 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: SARPSBORG 

Lørner:  Silvija Seres 

Dag Arthur Aasbø
Direktør og organisasjon og sam-

funnskontakt fra Borregaard

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

Refleksjon 
 
 
 

LØRNSOC med Dag Arthur Aasbø Podkast #0 0512

lorn.tech
lorn.unversity


