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Dagens store digitaliseringsprosess foregår i både privat 
og offentlig sektor. Dette utfordrer de mer tradisjonelle 
forretningsmodellene. Selvom mange virksomheter idag 
er godt igang med omstillingen, utvikler markedene seg 
raskere enn noen gang. Vi håper du vil høre på serien vi 
har laget med Sopra Steria, hvor vi prøver å finne ut av 
bla. hvordan vi kan få igang digitaliseringen i både privat 
og offentlig sektor.

SOPRA STERIA
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Tema PerspektivHelseteknologi kan den bidra til 
å sikre en bærekraftig helse & 
 omsorgs tjeneste i fremtiden ?           
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder hos 
Sykehuspartner og styremedlem i Helseplattformen, Terje Gårdsmoen, 
om hvordan man skaper entusiasme for teknologi og hvordan denne kan 
understøtte arbeidsprosesser og ikke minst hvordan dette vil innvirke 
på pasientbehandlingen. Sykehuspartner HF leverer tjenester innen 
IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og har 
nå over 78 000 brukere. I podcasten diskuterer Silvija og Terje hvordan 
vi kan bruke teknologi for å sikre mer helsetjenester for hver krone 
vi bruker i denne sektoren. Og blir egentlig sluttbrukerne eller heller 
pasientene virkelig satt øverst på prioriteringslisten? 

Om bedriften
Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og 
HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner HF eies av 
det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Sykehuspartner drifter 
og forvalter livsviktige IKT-systemer for sykehusene, både kliniske og 
administrative applikasjoner, IKT-infrastruktur, nettverk og arbeidsflater 
for 78 000 brukere. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren 
med teknologikompetanse, leverer Sykehuspartner fremtidsrettede og 
effektive løsninger som bidrar til at helsepersonell kan konsentrere seg 
om hovedoppgaven – pasientbehandling. Med rundt 1550 medarbeidere 
er Sykehuspartner en av Nordens største virksomheter innen 
fellestjenester til sykehussektoren.

Refleksjon
Er vår egen regjering den største hindringen for helseteknologi? 
Helseteknologi er verdens raskest voksende næring. Her i Norge 
er helsevesenet den største samfunnssektoren og som også har 
størst behov for innovasjon for å omstille seg. Allikevel beskrives 
regjeringen som for defensive i forhold til å slippe inn e-helsebedrifter 
som leverandører til det offentlige. Vil en satsning på statlige 
e-helseprosjekter være veien å gå i årene som kommer? Hva vil skje 
med innovasjonstakten om vi fortsetter i samme spor?  

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Terje Gårdsmoen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Selvinnsjekk på sykehus
• Anvendelse av teknologi 
• Elektronisk kurve 
• Praktiske innovasjoner
• Fjernbehandling av pasienter
• Teknologi optimisme

Anbefalt lesing: 

• https://www.dagensmedisin.no/
artikler/2018/10/31/pa-tide-med-digitalt-
taktskifte/ 

• https://www.soprasteria.no/
kundereferanser/kundereferanse/
sykehuset-%C3%B8stfold-it-
optimaliseringsreise

 HEALTHTECH med Terje Gårdsmoen, Sykehuspartner 

HEALTHTECH
TERJE GÅRDSMOEN
PROSJEKTLEDER
SYKEHUSPARTNER

PODKAST #515 HELSETEKNOLOGI KAN DEN BIDRA TIL Å SIKRE EN BÆREKRAFTIG HELSE & OMSORGSTJENESTE I FREMTIDEN ?. TERJE GÅRDSMOEN, SYKEHUSPARTNER
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HEALTHTECH med Terje Gårdsmoen, Sykehuspartner

 Det skjer 
veldig mye spennende 
innen utviklingen av 
medisinteknisk utstyr 

som gir mye større 
bevegelsesfrihet for 
pasienter og større 

fleksibilitet for 
helsepersonell OG 
sist men ikke minst 

utviklingen innen bruk av 
bildedannende utstyr.

- Terje Gårdsmoen
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi 
Jeg har i hele min karriere 
jobbet i aksen mellom teknologi, 
arbeidsprosesser og sist men 
ikke minst ledelse. Startet med 
implementering av ERP fokusert 
løsninger – deretter fokus på 
hvordan bruke teknologi for å 
effektivisere og rasjonalisere 
logistikkjeder, de siste årene 
hvordan bruke teknologi for å øke 
effektiviteten, øke pasientsikkerhet 
og skape en bedre hverdag for 
pasientene

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Skape entusiasme for hvordan 
teknologi kan understøtte 
arbeidsprosesser og ikke minst 
hvordan dette vil innvirke på 
pasientbehandlingen. Det jeg 
jobber mye med er faktisk 
å lage realistiske planer for 
hvordan vi skal implementere og 
utnytte teknologi i de pågående 
byggeprosjektene i regi av Helse 
SørØst.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Jeg er mest opptatt av hvordan 
tilgjengelig teknologi kan brukes 
for å understøtte eller endre 
arbeidsprosesser eller måten å 
gjøre ting på + skape trygghet + 
tilgjengelig gjøre informasjon + 
forenkle + underholde.

Hvorfor er det spennende? 
Det er morsomt å se hvordan 
enkelte pasient kan mestre 
egen behandling/overvåkning 
hjemme med enkle teknologiske 
hjelpemidler – dette sparer mange 
for mye tid/penger og ikke minst 
belastningen med å oppsøke lege/
sykehus.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Helsevesenet er jo kjent å ligge 
lang etter når det gjelder bruk av 
teknologi, mange piloter og mange 
omkamper på beslutninger og 
begrenset gjennomføringsevne.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
1) Mobile enheter 2) Medisinteknisk 
utstyr til hjemmebruk 3) Sensor 
4) Stordata og AI. Dersom man 
kombinerer denne type teknologi 
kan man levere mange spennende 

løsninger som dramatisk kan endre 
måten man driver behandling på.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Ingeniører innen ulike områder. 
Logistikk / industriell økonomi. 
Tjenestedesign & arbeidsprosesser

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Norge har en ekstremt spennende 
«miljø» for nytenking og innovasjon 
innen helse. Her spiller Norway 
Healthtech, Innovasjon Norge 
en sentral rolle. Utfordringen er 
markedstilgang til det offentlige 
helsevesen.

Et favoritt fremtidssitat? 
Barack Obama om den "nye 
helsereformen": "Vi kom ikke hit 
for å frykte fremtiden - vi kom for å 
forme/skape en".

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Virkemidler for å akselerere bruk 
av teknologi i helsetjenesten. 
Helseminister Bent Høie 
har flere ganger adressert 
pilotproblematikken og uttalt: 
«Teknologi gjør livet hjemme 
enklere og tryggere. Vi vet det 
virker, og vi har teknologien. 
E-helse og omsorgsteknologi må 
ikke lenger være noe spesielt, det 
må være den nye normalen. – 
hvordan kan dette sikres.

HEALTHTECH med Terje Gårdsmoen, Sykehuspartner

Podkast  #0515
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Hvilke to partnere hadde Sykehuset 
Østfold med seg for å bygge sykehuset 
på Kalnes?
a) Sopra Steria og Tieto
b) Deloitte og Microsoft
c) Sopra Steria og Microsoft

Sopra Steria og Microsoft Big Data og maskinlæring Oljesektoren

Hvilke teknologier gir Children’s Mercy 
Hospital muligheten til å overvåke 
spebarn mens de er hjemme istedenfor 
på sykehuset?
a) Blockchain og Internet of Things
b) Big Data og maskinlæring
c) Big Data og Internet of Things

Fra hvilken norsk industri mener Terje 
at helsesektoren kan hente inspirasjon 
fra når det gjelder å implementere ny 
teknologi?
a) Oljesektoren
b) Banksektoren
c) Oppdrettsnæringen

HEALTHTECH med Terje Gårdsmoen, Sykehuspartner

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

HEALTHTECH
TERJE GÅRDSMOEN
PROSJEKTLEDER
SYKEHUSPARTNER

Podkast  #0515
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Tema Perspektiv

Cyber security, hvorfor 
ble det så vanskelig?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for Cyber 
Security i Sopra Steria DPS, Jørgen Rørvik. Silvija og Jørgen 
diskuterer det at sikkerhet i digitale systemer påvirker din og 
min sikkerhet, og er essensielt i å opprettholde samfunnskritiske 
funksjoner i et digitalisert Norge. Hvordan havnet vi her med så 
mange sikkerhetshendelser? Og hvordan adresserer vi det – fra et 
sikkerhetsståsted?

Om bedriften
Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen 
digitalisering og hjelper store private selskaper og offentlige 
virksomheter med å ta digitalt lederskap, med ønske om å skape 
verdi for kundene og samfunnet. Sopra Steria vil bidra til en 
bedre og mer bærekraftig fremtid, og i Norge har selskapet 1800 
medarbeidere, som ikke bare har sikret en årlig omsetning på 
2,7 milliarder kroner i 2019, men også sørget for at Sopra Steria 
de 4 siste årene er blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. 
Hovedkontoret befinner seg med f på toppen av Posthuset i Oslo 
sentrum, og selskapet har også kontorer i Trondheim og Stavanger.

Refleksjon
Store virksomheter som spiller en essensiell rolle i små og store 
samfunn. Våre private liv er i relasjon til disse virksomhetene. 
Dermed følger også våres sikkerhet med deres it-belagte 
sikkerhet. Trusselbildet består av hackeraktører. Vår største frykt 
er at personvernet vårt blir lekt med nå når digitaliseringen har 
sin fremmarsj. Usikker it er Business Critical – og det kan også 
bli samfunnskritisk. Hvilket nettverk av mulige relasjoner ser du 
usikker it hos virksomheter kan ramme privatpersoner?  

Tema:  CYBERSEC 

Gjest:    Jørgen Rørvik 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Mulighetsrommet for trusselagenter 
• Right security 
• Sikkerhetsplan  
• Rørvik sine 4 bud for sikkerhet 
• Nation states 
• Sikkerhetsovervåking

Anbefalt lesing: 

• Netflix filmen «Snowden»   
• Netflix dokumentaren                         

«The Great Hack – Cambridge Analytica»
 

CYBERSEC med Jørgen Rørvik, Sopra Steria 

CYBERSEC
JØRGEN RØRVIK
SECURITY OPERATION 
CENTER (SOC)
SOPRA STERIA

PODKAST #526 CYBER SECURITY, HVORFOR BLE DET SÅ VANSKELIG?. JØRGEN RØRVIK, SOPRA STERIA

Podkast  #0526
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CYBERSEC med Jørgen Rørvik, Sopra Steria

 Alle virksomheter 
med digitale verdier 

må rangere systemene 
sine i flere kategorier, 
og for de systemene 
som er i kategorien 

«Foretningskritisk» må 
man faktisk ta jobben med 
å forstå og overvåke hele 
verdikjeden dersom man 
skal klare å kjempe mot 
dagens og morgendagens 

trusselbilde.
- Jørgen Rørvik
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Jeg er Jørgen! En skikkelig «blidfis» 
med over 20 år i bransjen. Jeg 
har alltid vært en som skrur fra 
hverandre alt, så å bygge pc var 
helt naturlig. Min inngang til IT var 
igjennom gaming, og så bare ballet 
det på seg.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Det er å hjelpe samfunnskritiske 
virksomheter å redusere sin 
cyberrisiko.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Sikkerhet med spesialitet innen 
sikkerhetsovervåking.

Hvorfor er det spennende? 
Fordi sikkerhet i digitale systemer 
har noe å si. Det påvirker din og 
min sikkerhet, og er essensielt for 
å opprettholde samfunnskritiske 
funksjoner i et digitalisert Norge.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
At bransjen for alltid ser ut 
til å skyve funksjonalitet og 
enkelhet foran gode sikre 

løsninger. Sikkerhet trenger ikke 
gå på kompromiss med sexy og 
«smoothe» løsninger, men det 
blir vanskelig når sikkerhet skal 
inn til slutt.  Dine egne relevante 
prosjekter siste året?  Jeg har 
etablert Sopra Steria sin 24/7 SOC 
funksjon og MSSP-portefølje.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Det å forstå verdikjedene til sine 
kritiske systemer vil være helt 
avgjørende for fremtiden. Det 
gjelder spesielt når vi introduserer 
nye teknologier som skal leve 
sammen med legacy-systemer. 
F.eks 5G på toppen av dagens 
datasenter.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi er på vei til å få en god kultur for 
deling på sikkerhet og sikkerhets-
hendelser. Dette gjør det lettere 
å lykkes. Bransjen har kollektivt 
et enormt kompetanse gap og 
ressursbehov, så deler vi ikke - 
taper vi kollektivt. Vi har også et 
meget godt NSM som deler hyppig.

Et favoritt fremtidssitat? 
«Know your stuff» (Uavhengig av 
hvor mye AI og ML du får hjelp av, 
må du kunne greiene dine. Altså 
dyp kunnskap om egne systemer 
må til for å lykkes med sikkerhet).

Viktigste poeng fra vår samtale?
Alle virksomheter med digitale 
verdier må rangere systemene 
sine i flere kategorier, og for de 
systemene som er i kategorien 
«forretningskritisk» må man faktisk 
ta jobben med å forstå og overvåke 
hele verdikjeden dersom man skal 
klare å kjempe mot dagens og 
morgendagens trusselbilde.

CYBERSEC med Jørgen Rørvik, Sopra Steria

Podkast  #0526
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Hva er Right Security i Sopra Steria?
a) Det en sikkerhetsmanual for IT-trygg
ferdsel Sopra Steria selger
b) Det handler om å tilpasse seg
virksomhetenes forskjellige behov
c) Deres egen sikkerhetsprotokoll

Det handler om å tilpasse seg 
virksomhetenes forskjellige behov

Business Critical, MFA, Active Directory 
og så følg NSMs gode råd

Å forstå verdikjeden av IT-systemene i 
virksomheten

Hvilke 4 bud har Jørgen mot 
trusselaktører og hva er rekkefølgen?
a) NSM, MFAs gode råd, Active Directory
også Business Critical
b) MFA Critical, Business Directory, NSMs
gode råd og så Active Business
c) Business Critical, MFA, Active Directory
og så følg NSMs gode råd

Hva betyr det å kartlegge Business 
Critical?
a) Å forstå verdikjeden av IT-systemene i
virksomheten
b) Å orientere seg om dagsaktuelle
hacker-versjoner
c) Eldre IT-systemer som ikke
oppdateres

CYBERSEC med Jørgen Rørvik, Sopra Steria

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

CYBERSEC
JØRGEN RØRVIK
SECURITY OPERATION 
CENTER (SOC)
SOPRA STERIA

Podkast  #0526
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Tema Perspektiv

Hvorfor blir lovende 
prototyper til dårlige 
løsninger? - eller ikke til 
løsninger i det hele tatt?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med digital 
transformation officer i Sopra Steria, Marianne Selle, om at det å 
drive innovasjon både er bredt og komplekst – du er ikke ferdig 
selv om prototypen fungerer. Sopra Steria hjelper store private 
selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap, 
og er opptatt av å skape verdi for kundene og samfunnet. 
Marianne og Silvija diskuterer hvordan får man folk til å lære 
mens de går, samtidig som man sørger for at læringen ikke går i 
alle mulige retninger, og fokuseres mot et felles mål. Hva er det 
egentlig som fungerer når man skal gjennomføre grunnleggende 
innovasjon i større bedrifter? 

Om bedriften
Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen 
digitalisering og hjelper store private selskaper og offentlige 
virksomheter med å ta digitalt lederskap, med ønske om å skape 
verdi for kundene og samfunnet. Sopra Steria vil bidra til en 
bedre og mer bærekraftig fremtid, og i Norge har selskapet 1800 
medarbeidere, som ikke bare har sikret en årlig omsetning på 2,7 
milliarder kroner i 2019, men også sørget for at Sopra Steria de 4 
siste årene er blitt rangert som Norges beste arbeidsplass.

Refleksjon
Hvordan skal man som kunde kunne klare å balansere hva man 
ønsker, og samtidig stole på at utviklerne har kapasiteten som 
trengs til å sende dette i riktig retning?

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Marianne Selle 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Innovasjonsgapet 
• Å mestre kunsten å prototype riktig  
• Å budsjettere for innovasjon
• Prototyper 
• Norsk teknologi eksport  
• Regulering som utviklingsmulighet

Anbefalt lesing: 

• Accelerate - state of develops 
 

LØRNBIZ med Marianne Selle, Sopra Steria 

LØRNBIZ
MARIANNE SELLE
DIGITAL 
TRANSFORMATION 
OFFICER
SOPRA STERIA

PODKAST #527 HVORFOR BLIR LOVENDE PROTOTYPER TIL DÅRLIGE LØSNINGER? - ELLER IKKE TIL LØSNINGER I DET HELE TATT?. MARIANNE SELLE, SOPRA STERIA

Podkast  #0527
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LØRNBIZ med Marianne Selle, Sopra Steria

 Vi blir forelsket 
i prototypene, ikke i 
effekten av å få den 

skalert. Få har forankring, 
fordi organisasjonen ikke 
vet hvordan de skal levere 
den nye tjenesten, fordi 
kvaliteten ikke blir god 

nok til å kunne skalere og 
man ikke vil bygge noe på 

nytt.
- Marianne Selle
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?  
Jeg er en ekstrovert nerd som ble 
interessert i teknologi fordi jeg 
skjønte (tidlig 90-tall) at hele vår 
verden vil bli endret og preget av 
digital teknologi. Jeg ville forstå 
hva dette var. Fra bits og bytes og 
protokoller til applikasjoner.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Vi gjør Norge bedre. Vi hjelper 
offentlig sektor å ta bedre 
beslutninger, bli mer effektive og 
bygge velferd for innbyggerne. I 
tillegg hjelper vi privat sektor å 
bli mer konkurransedyktige og 
brukerorienterte.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? Nå fokuserer jeg mest 
på hvordan vi skal bruke teknologi 
til det beste for sluttbrukere 
og samfunn – og ikke minst 
hvordan jeg og mine kollegaer 
i Sopra Steria kan være gode 
rådgivere for alle de virksomhetene 
vi jobber med slik at de kan oppnå 
det samme.  

Hvorfor er det så spennende?  
De store endringene vi opplever i 
samfunnet medfører store uløste 
utfordringer.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroversene?  
Når bør vi og hvordan vi kan 
regulere de globale selskapene. 
F.eks. med tanke på skattelegging, 
arbeidsforhold, dominans osv.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Jeg jobber med å mestre 
kunsten å prototype riktig (løse 
de riktige problemene og finne 
de riktige løsningene), og å 
kunne gjøre det på en måte som 
forbereder implementeringen 
best mulig. Og med å bidra til å 
transformere Sopra Steria.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Jeg tror grunnleggende forståelse 
av digital teknologi er helt 
avgjørende. Det bør egentlig inn på 
linje med å lese og skrive. Og så 
tror jeg vi trenger mer kunnskap 
om hvordan vi kan jobbe bedre 
sammen, på tvers av fagfelt, men 
også på tvers av personlighetstyper, 
kulturer og politiske preferanser. 
Nordmenn er ganske homogene, så 
jeg tror vi trenger å lære det å takle 

heterogenitet bedre. Det er ikke 
farlig å være uenige – vi kan jobbe 
godt sammen likevel.

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt?  
Noe vi gjør veldig bra i Norge er at vi 
stort sett vurderer mennesker som 
likeverdige, og det er et fantastisk 
utgangspunkt for å kunne jobbe på 
tvers av ulikheter. I tillegg har vi 
grunnleggende tillit til hverandre, 
hvilket hjelper oss å kutte en del 
unødig kontroll og byråkrati.  

Et favorittsitat om fremtiden? 
«You can accomplish anything if you 
don’t mind who gets the credit».

Viktigste poeng fra vår samtale?
Å drive innovasjon er bredt og 
komplekst. Du er ikke ferdig når 
prototypen fungerer. 

LØRNBIZ med Marianne Selle, Sopra Steria

Podkast  #0527
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Hvordan kan man forklare forskjellen på 
dev ops og lean?
a) Dev ops er litt som eat your own dog
food, mens lean er å lære mens man går.
b) Dev ops er utviklingsmuligheter, mens
lean er et annet ord for deep learning.
c) Dev ops forklarer kodessytemer, mens
lean er navnet på dem.

Dev ops er litt som eat your own dog 
food, mens lean er å lære mens man går.

Ha et mål, være enige om det målet og 
hvordan vi måler at vi er på vei dit

En minsteløsning

Hva mener Marianne Selle er viktig for å 
lære mens man går?
a) Ha et mål, være enige om det målet og
hvordan vi måle at vi er på vei dit.
b) Prøve og feile helt til man klarer det
c) Aldri gi opp

Hva er en MVP?
a) En minsteløsning
b) Et minivareproblem
c) Minimum Variable Project

LØRNBIZ med Marianne Selle, Sopra Steria

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

LØRNBIZ
MARIANNE SELLE
DIGITAL 
TRANSFORMATION 
OFFICER
SOPRA STERIA
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Tema Perspektiv

Digitalisering er 
nødvendig for å lykkes 
med det grønne skiftet
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med IT-konserndirektør 
for Statnett, Beate S. Krogstad. Som IT-konserndirektør har Beate 
ansvaret for alt IT-relatert i en organisasjon som bygger, eier og 
driver vårt sentrale strømnett her i landet. I episoden forteller 
Beate om kompleksiteten som øker i kraftsystemdriften når 
andelen vind og sol i det europeiske kraftsystemet øker. Beate 
forteller også om hvordan en forenkling i dette kraftsystemet kan 
hjelpe oss på veien mot det grønne skiftet, i tillegg til de viktigste 
investeringene i strømnettverket. 

Om bedriften
Statnett SF er et norsk statsforetak med ansvar for å utvikle, 
eie og drive det sentrale elektrisitetsnettet – inklusive kabler og 
ledninger til andre land. Statnett eier nesten hele sentralnettet i 
Norge, og sørger for overføring av elektrisk kraft til hele landet, og 
at det til enhver tid er balanse mellom forbruk og kraftproduksjon.

Refleksjon
Er kunstig intelligens svaret på de menneskeskapte 
klimautfordringene vi står overfor i dag? Hva kan vi i så fall gjøre 
for å få folk mindre skeptiske til AI?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Beate S. Krogstad 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Automatisering  
• Balansering i strømnettet
• Elektrifisering 
• Fornybar energi 
• Spot markedet  (det nordiske 

kraftmarkedet)  
• Cybersecurity og IoT

Anbefalt lesing: 

• https://www.entsoe.eu/ 
• https://www.statnett.no/
 

ENERGYTECH med Beate S. Krogstad, Statnett 

ENERGYTECH
BEATE S. KROGSTAD
IT-KONSERNDIREKTØR
STATNETT

PODKAST #528 DIGITALISERING ER NØDVENDIG FOR Å LYKKES MED DET GRØNNE SKIFTET. BEATE S. KROGSTAD, STATNETT
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ENERGYTECH med Beate S. Krogstad, Statnett

 Å være et sted 
hvor du har det bra og 
lærerikt sammen med 

kollegaene dine er det noe 
jeg mener er viktig både i 
dag og for fremtiden, jeg 
er i alle fall best når jeg 
kan utforske, diskutere 
og produsere sammen 
med “lærehungrige” 
og løsningsorienterte 

kollegaer som har det gøy 
på jobb.

- Beate S. Krogstad



Intervju

18

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Jeg ble tidlig interessert i realfag 
og likte å finne løsninger på ulike 
problemer. Den første jobben 
jeg fikk etter studiene mine i 
1998, ledet meg tilfeldigvis inn 
på programvareutvikling. Jeg har 
alltid vært opptatt av å skape 
verdi, og jeg blir alltid glad når jeg 
får jobbe sammen med flinke og 
løsningsorienterte folk.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Elektrifisering er nøkkelen for å 
lykkes med klimamål og det grønne 
skiftet. Statnett er både netteier 
og øverste ansvarlig for driften 
av det norske kraftsystemet. Ny 
fornybar strømproduksjon er en 
bra ting og helt nødvendig for å 
nå klimamålene, men med en økt 
andel vind og sol i det nordiske 
og europeiske kraftsystemet blir 
kraftsystemdrift vesentlig mer 
komplisert. For å løse dette er vi 
avhengig av økt automatisering 
og beslutningsstøtte, det vil si 
at vi er nødt til å digitalisere 
kraftsystemdriften.  

Hva er du mest opptatt av innen 
teknologi? 
Jeg er spesielt interessert i 
utviklingen av og mulighetene som 
ligger innenfor AI og datatunge 
løsninger.

Hvorfor er det så spennende? 
Data, sammen med programvare 
og annen nødvendig digital 
infrastruktur (datakraft og 
overføringskraft), er svært ofte 
en del av løsningen uavhengig av 
spørsmålet, men det er spennende 
først når man forstår behovet og 
spørsmålsstillingen.  

Hva synes du er de mest 
interessante motsetningene? 
Balanse mellom digitalisering, 
AI og full automatisering samt 
det å beholde forståelse for og 
kompetanse om «hva» og «hvorfor». 
Vi må kunne styre strømsystemet 
den dagen det digitale av en eller 
annen grunn svikter, og også for 
å kunne fortsette innovasjon og 
videreutvikling.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
To hovedspor når det gjelder 
digitalisering for Statnett. Det 
første innenfor kraftsystemet med 
digitalisering av kraftsystemdriften 
(implementering av nytt 

balanseringskonsept i Norden), 
og det andre med tilnærming til 
digitalisert anleggsforvaltning 
(loT og digitale fundamenter 
/ dataplattform med 
infrastrukturtilnærming).

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Gode kommunikasjons- og 
samarbeidsevner kombinert med 
teknologikompetanse. Det er også 
viktig å lære seg hvordan man raskt 
kan forstå «virksomhetsbehov» og 
hvordan man kan jobbe effektivt i 
tverrfaglige team.

Er det noe vi gjør i Norge som er 
unikt? 
Vi har tillit til hverandre, en flat 
struktur og en stor offentlig 
sektor som gjennomfører store 
IT- og digitaliseringsprosjekter, noe 
som gir nyttig læring for hele IT-
bransjen.

Har du et favoritt-fremtidssitat? 
«The only way to do a great job is to 
love what you do» – Steve Jobs.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Det å nå klimamål krever stor 
innsats fra mange aktører og parter, 
men også oss som forbrukere. Og 
her er digitalisering et viktig bidrag, 
blant annet for å håndtere 

ENERGYTECH med Beate S. Krogstad, Statnett
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Hvordan er distribusjonen av strøm i 
Norge organisert?
a) Statnett forteller de regionale
strømleverandørene om hvilke regioner
som trenger mest strøm
b) Statnett har overordnet ansvar
for høyspentledningene som binder
regionene sammen, mens den lokale
strømmen leveres av strømdistributørene
c) Statnett drifter hele det nasjonale
strømnettverket – også inn til
husstander. De kjøper strøm av
strømaktører som produserer selve
strømmen gjennom vannkraftstasjoner i
de ulike regionene

Statnett har overordnet ansvar for 
høyspentledningene som binder 
regionene sammen, mens den lokale 
strømmen leveres av strømdistributørene

Vannkraftturbiner fungerer som en bryter 
for å skape en grønnere balanse, siden 
produksjonen kan justeres parallelt 
etter behov. Dette har overføringsverdi 
til andre land som har en annen mer 
uforutsigbar strømkilde

Regelverk og prosesser er ikke godt nok 
harmonisert til å lage felles IT-systemer

Hvorfor kan vannkraft være viktig for 
andre land?
a) Vannkraftturbiner fungerer som en
bryter for å skape en grønnere balanse,
siden produksjonen kan justeres parallelt
etter behov. Dette har overføringsverdi
til andre land som har en annen mer
uforutsigbar strømkilde
b) Mange land har ikke egne strømkilder.
Norge er storprodusent av strøm på
grunn av stor tilgang til vann som blir til
strømkraft, og distribuerer også derfor
andre lands strømforbruk
c) Vann kan transporteres og leveres
til andre lands turbiner. Dette skjer 
gjennom undersjøiske kabler

Hva er Statnetts største utfordring 
når det gjelder å automatisere 
strømdistribusjonen på tvers av 
landegrenser?
a) Forskjellige nasjonale budsjetteringer
nedprioriterer implementering av IT i
strømdistribusjonen, noe som forsinker
samarbeidet
b) Det finnes ingen koblinger mellom
nasjonale strømnett. Derfor må dette
skapes først, og da kommer det opp
finansielle spørsmål om hvilken nasjon
som skal investere i konstellasjonene
c) Regelverk og prosesser er ikke godt
nok harmonisert til å lage felles IT-
systemer

ENERGYTECH med Beate S. Krogstad, Statnett

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

ENERGYTECH
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IT-KONSERNDIREKTØR
STATNETT
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Tema PerspektivFunker ikke “gamle måten” må du 
ikke prøve hardere, du må prøve 
noe annet! 
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med programdirektør i 
Forsvarsmateriell, Petter Moe. Forsvarsmateriell har i oppgave å sette forsvaret 
i stand til å gjøre sin jobb med relevant og tidsriktig utstyr. Petter har en 
doktorgrad i datateknikk og har vært lidenskapelig opptatt av teknologi så lenge 
han kan huske. I episoden forteller Petter hva som skal til for å gjøre forsvaret i 
stand til å være den flerdimensjonale forsvareren. Petter forteller også hva MAST 
FMA lærte når den tradisjonelle anskaffelsesprosessen ikke fungere, samt hva 
som skulle til for å komme fram til mer fremtidsrettede løsninger.

Om bedriften
Forsvarsmateriell har ansvar for å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig 
materiell. Det forsvarsmateriell sin jobb å gi råd, foreta investeringer, og forvalte 
materiellet i hele levetiden til forsvaret. Målet er å ivareta ytelse, teknisk 
tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav. Dette gjelder 
alt fra soldatens personlige bekledning til stridsvogner, ubåter, kampfly og 
teknologiske løsninger.

Refleksjon
Det med sikkerhet er litt som sjakk, sant. Det er en sånn evig balanse mellom 
angrep og forsvar – sier Petter Moe i episoden. Det kommer også fram at 
fleksibilitet i plattformenes nivåer er det interne IT-våpenet for en trygg 
utvikling. Forsvarets hovedoppgave er å beskytte Norge. Samfunnets utvikling 
preger også Forsvaret; deriblant digitalisering. IT har blitt essensielt for å drifte 
deres beskyttende elementer; ingen fly eller tanks kan røre på seg uten en hel 
rigg av IT-systemer. I følge av samfunnets digitaliserende utvikling ser Forsvaret 
nå på sky-baserte løsninger for å rigge sine IT-systemer ytterligere. Mannen i 
gata assosierer kanskje bare skyen som noe man bare lagrer bilder i. Balanse 
mellom tillitt mellom borgere og forsvaret kan kanskje også assosieres som 
sjakk dersom løsninger oppleves som angrep mot sin egen trygghet – selv i 
ment favør som et bedre forsvar. Er det også et viktig forsvar å skape trygghet 
gjennom opplysning av de digitale funksjonene som ser dagens lys? For hvordan 
kan vi som borgere bli tilhengere av at hele landets sensitive informasjon skal 
lagres i skyen? Forsvaret har mange hemmilighetstempler, men bør borgerne 
inkluderes når det gjelder digitaliserende løsninger av deres sikkerhet? 

Tema:  DEFTECH 

Gjest:    Petter Moe 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Cyberkrigføring  
• Ledelse 
• Kommunikasjon i forsvaret 
• ERP systemer 
• Sikkerhet 

Anbefalt lesing: 

• The phoenix project av Gene Kim
 

DEFTECH med Petter Moe, Forsvarsmateriell 

DEFTECH
PETTER MOE
PROGRAMDIREKTØR
FORSVARSMATERIELL

PODKAST #529 FUNKER IKKE “GAMLE MÅTEN” MÅ DU IKKE PRØVE HARDERE, DU MÅ PRØVE NOE ANNET!. PETTER MOE, FORSVARSMATERIELL
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DEFTECH med Petter Moe, Forsvarsmateriell

 Sikkerhet dreier seg 
om å forberede seg på å bli 

angrepet, og så stå imot.  
Det er som sjakk, bare med 
mange flere muligheter, og 
mye mer å vinne og tape.

- Petter Moe
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Utdanning og hobby?
Dr.ing i datateknikk, skrev 
om feilsøking i parallelle 
datamaskinger. Hobby er 
pistolskyting.

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?
Jeg har alltid vært fascinert av 
teknologi, tror det mer er medfødt.  
Begynte som utvikler og har over 
tid jobbet mer med prosjekter og 
etter hvert teknologiledelse.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Sette Forsvaret i stand til å gjøre 
sin jobb. Strategisk samarbeid med 
industri og andre land. Tidsriktig 
og relevant materiell til Forsvaret. 
Gammel tilnærming fungerte ikke 
- da gjorde vi noe annet! Jobber 
sammen med industrien.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?
Sikre plattformer. I våre dager 
skytjenester og digitalisering.

Hvorfor er det spennende?
For sikkerhet er det spennende 
fordi det dreier seg om å forberede 
seg på å bli angrepet, og så stå 
imot.  Det er som sjakk, bare 
med mange flere muligheter, og 
mye mer om å vinne og tape. For 
digitalisering er det spennende 
fordi det totalt endrer måten vi gjør 
ting på. Alt!

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
- Sky og/eller sikkerhet for 
Forsvaret. - Moderne IKT og/eller 
robuste systemer. - Eget og/eller 
fra andre, skru og/eller kjøpe.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Programmet MAST om 
anskaffelsesprosessen. Vi skjønte 
at «gammelmåten» med tradisjonell 
konkurranse om kontrakt ikke ga 
oss fremtidsrettede løsninger, så vi 
åpnet opp og spurte industrien mer 
åpne spørsmål. Så fant vi også en 
ny måte å gjøre det på. Ny for oss...

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?
De store skyplattformene gir 
fantastiske muligheter, men det et 
oppsett hvor vinneren vinner alt, 
så vi som nasjon og mennesker må 
tenke igjennom hvem vi er og hva 
som er vår verdiskapning. Og så må 
vi tenke på hvordan vi håndterer at 
all teknologi feiler av og til.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Læringsevne - reagere på endrede 
betingelser, og evnen til å tilpasse 
seg nye tider.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Grønt skifte og teknologiklustere.

Et favoritt fremtidssitat?
«Better a fast failure, than a slow 
success»

Viktigste poeng fra vår samtale?
Hvis den gamle måten å tilnærme 
seg et problem på ikke virker er 
ikke løsningen å prøve hardere, 
man må prøve noe annet.

DEFTECH med Petter Moe, Forsvarsmateriell
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Hvorfor er IT viktig for Forsvaret?
a) Uten IT hadde det administrative vært
som i gamle dager på papir. Forsvaret må
følge samfunnets utvikling. IT-systemer
digitaliserer den interne driften av
Forsvaret som organisasjon
b) IT-systemer rigger muligheten for
kommunikasjon over DAB i Forsvaret da
FM nettet ble lagt ned
c) Uten teknologiske systemer er det
ingen andre elementer som forsvarende
utstyr som kan fungere. Fly ville ikke
klare å lette engang

Uten teknologiske systemer er det ingen 
andre elementer som forsvarende utstyr 
som kan fungere. Fly ville ikke klare å 
lette engang

En dramatisk endring likt som de siste 5 
årene hvor det har vært en revolusjon

Sky-tjenester

Hvilken fremtid har vi på grunn av 
digitalisering i vente de neste 5 årene i 
følge P. Moe?
a) En konstant stigning som vil
forekomme bli mer forutsigbar da
revolusjoneringen for 5 år siden gav
kjennskapen til det man i dag jobber
med for ytterligere utvikling
b) En mer stabil endring da
revolusjoneringen kom for 5 år siden
c) En dramatisk endring likt som de siste
5 årene hvor det har vært en revolusjon

Forsvaret følger digitaliseringen 
av samfunnet. Hvilket område for 
digitalisering ser Forsvaret på for sin 
egen utvikling i dag?
a) Sky-tjenester
b) BlockChain
c) AI

DEFTECH med Petter Moe, Forsvarsmateriell

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

Den nye digitale 
arbeidsplassen
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med digital 
collaboration manager i Sopra Steria, Torunn Gaasemyr, om de nye 
digitale arbeidsplassene, hva de er gode på og hva de jobber for 
å bli bedre på. Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap 
innen digitalisering og hjelper store private selskaper og offentlige 
virksomheter med å ta digitalt lederskap. Torunn og Sivilja 
diskuterer hvordan teknologien kan tilrettelegge for effektive nye 
måter å jobbe på fremover, men samtidig også her og nå. Hvordan 
blir vi  bedre på intern kunnskapsdeling på arbeidsplassen? 

Om bedriften
Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen 
digitalisering og hjelper store private selskaper og offentlige 
virksomheter med å ta digitalt lederskap, med ønske om å skape 
verdi for kundene og samfunnet. Sopra Steria vil bidra til en 
bedre og mer bærekraftig fremtid, og i Norge har selskapet 1800 
medarbeidere, som ikke bare har sikret en årlig omsetning på 2,7 
milliarder kroner i 2019, men også sørget for at Sopra Steria de 4 
siste årene er blitt rangert som Norges beste arbeidsplass.

Refleksjon
Det høres nesten for lett ut og satse banalt i dag der bl.a. kunstig 
intelligens, store datamengder og roboter som helsepersonell 
er hete temaer. Men det er et balansespill å treffe både det 
digitale og det menneskelige. Hvordan skal virksomheter lede 
til både digital utvikling parallelt med tilrettelegging for sine 
ansatte som individuelle sjeler med individuelle behov – både på 
arbeidsplassen, men også til å koble av på privaten?   
Hvordan skal fremtiden møtes for å unngå onder og i stedet bruke 
mer av det gode de digitale verktøyene bringer? 

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Torunn Gaasemyr 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Grensesnittet mellom teknologi og 
forretning  

• Den digitale arbeidsplassen  
• Intern kunnskapsdeling 
• Tverrfaglighet i praksis 
• Forutsetninger for å lykkes 
• Samhandling

Anbefalt lesing: 

• Bøkene til Morten Hansen 
• Operasjon Sjølvdisiplin av Agnes’ Ravatn
 

LØRNBIZ med Torunn Gaasemyr, Sopra Steria 
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DIGITAL COLLABORATION 
MANAGER
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LØRNBIZ med Torunn Gaasemyr, Sopra Steria

 En digital 
arbeidsplass hvor ledelse, 

prosesser, kultur og 
teknologi understøtter 
nye måter og jobbe på 
og legger til rette for 
deling av kunnskap, 

er en forutsetning for 
å lykkes i en tid med 

høy endringstakt hvor 
informasjon er en av våre 

viktigste ressurser.
- Torunn Gaasemyr
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Bergenser og statsviter-utdannet 
fra Trondheim. Digital entusiast 
som brenner for samspillet mellom 
forretning og teknologi. De siste 
fire årene har jeg jobbet med digital 
samhandling i Sopra Steria.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
I Sopra Steria hjelper vi  kundene 
våre med alt fra strategiutvikling, 
IT-rådgivning, systemutvikling og 
drift. Kunnskap er vår viktigste 
ressurs, og vi lever av å dele den 
med kundene våre, og å overføre 
kunnskap og erfaringer fra sektor til 
sektor.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
I det daglige er jeg opptatt 
av hvordan teknologien kan 
tilrettelegge for effektive og nye 
måter å jobbe på fremover og her 
og nå, og viktigheten av at lederne 
går foran som gode digitale ledere. 
I tillegg er jeg opptatt av hvordan 
virksomheter bør gå frem for å 
unngå «information overload».

Hvorfor er det spennende? 
Fordi det påvirker alt vi gjør og vi er 
avhengig av å ha gode strukturer på 
plass for å lykkes.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Ikke akkurat en kontrovers, men 
det er mange steder det er lite 
fokus på styring og håndtering 
av informasjon i dag. Mange 
virksomheter har underliggende 
informasjonsberg, og de vil slite 
med å finne frem i kunnskapen sin 
om få år, i tillegg til at det vil være 
vanskelig å gjøre dataen om til 
innsikt i dag.  

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Jeg har jobbet med å sikre at 
bruken av digital arbeidsplass 
internt hos oss matcher 
forretningsbehovene våre best 
mulig. Hvordan sikre at alle finner 
riktig informasjon, akkurat der de 
er? Legge til rette for lystbetont 
kunnskapsdeling? 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
For det første – evnen til å hele 
tiden videreutvikle sin kunnskap. 
Og så tror jeg kunnskap om 
endringsledelse vil være viktig 
også på veien videre. Digitalisering 

blir ikke bedre enn menneskenes 
forståelse av den, og da er vi 
avhengig av de som klarer å lede 
virksomheter gjennom endring, 
drive lederforankring, og så videre.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? Det er helt klart en fordel 
at vi ikke er har veldig hierarkiske 
organisasjoner, og at vi har et 
samfunn hvor tillit og åpenhet er 
viktige bærebjelker.  

Viktigste poeng fra vår samtale? 
En digital arbeidsplass hvor ledelse, 
prosesser, kultur og teknologi 
understøtter nye måter og jobbe 
på og legger til rette for deling 
av kunnskap, er en forutsetning 
for å lykkes i en tid med høy 
endringstakt hvor informasjon er en 
av våre viktigste ressurser.

LØRNBIZ med Torunn Gaasemyr, Sopra Steria
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Hvordan bidrar Sopra Steria til 
kunnskapsdeling for sine ansatte?
a) Ved å ha en egen ukentlig avis som
inneholder både nyheter og humor for å
understreke at læring kan være gøy, og
med det skapes entusiasme, samhold
og kjennskap til informasjon på tvers av
nivåer innad i organisasjonen
b) Interne kurs som avholdes hver uke
til faste tider til en senere tid slik at
flest mulig kan delta for å vise hensyn til
småbarnsfamilienes travle morgener
c) Gjennom daglig brukte digitale
verktøy legger Sopra Steria til rette
for menneskelig kontakt og lett
tilgjengelighet

Gjennom daglig brukte digitale 
verktøy legger Sopra Steria til rette 
for menneskelig kontakt og lett 
tilgjengelighet

Nye forretningsmodeller som krever en 
helt annen type smidighet og samarbeid 
på tvers av - ikke bare nivåer, men også 
fagområder

Evnen til å balansere de bruker-
behovene med behovet til virksomheten 
for å ta vare på å strukturere 
informasjonen sin på en god måte

Hva bør fremtidens forretningsmodeller 
basere seg på for å holde tritt med 
den digitale utviklingen gjennom 
kompetanseheving for ansatte?
a) Nye forretningsmodeller som krever en
helt annen type smidighet og samarbeid
på tvers av - ikke bare nivåer, men også
fagområder
b) Nye forretningsmodeller krever en
annen type tverrfaglighet i fremtiden. Vi
må gå mer tilbake til det analoge for å
dyrke diskusjon og drodling
c) Nye forretningsmodeller krever en
hent annen type samhandling som
tilpasser seg individenes behov fremfor
bedriftens behov. De ansatte må møtes
der de er i hverdagen gjennom mulig
gjøring av ekstern arbeidskraft over
digitale verktøy. Det å måtte være
tilstede på arbeidsplassen vises mer og
mer ut

Hva er viktig når man skal danne en hel-
digital arbeidsplass?
a) Evnen til å balansere de bruker-
behovene med behovet til virksomheten
for å ta vare på å strukturere
informasjonen sin på en god måte
b) En nysgjerrighet overfor det nyeste
innen teknologi som kan brukes som
nye digitale verktøy hos de ansatte, og
med det være smidig med konstant
utskiftning for å tilfredsstille den
teknologiske utviklingen
c) Gjennom en målrettet ledelse som
gir klare føringer med mer strukturert
opplysning om teknologisk innovasjon
for at medarbeidere skal holde seg
oppdatert om hvordan markedet utvikler
seg

LØRNBIZ med Torunn Gaasemyr, Sopra Steria

Scann og besøk bedriften
https://www.soprasteria.com/
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Tema Perspektiv

Big AI vs. "hverdags-AI"
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forretningsutvikler 
for AI og data science i Sopra Steria, Lars Løvlie. Lars har 
en doktorgrad i halvlederfysikk med litt ekstra innslag av 
softwareutvikling, og jobber i Sopra Steria med å gi råd og lage 
løsninger som skaper overblikk og innsikt for kundene deres. 
I episoden kan du høre mer om det viktige samspillet mellom 
teknologi og forretning, gode eksempler på anvendelse av AI hos 
både Rikshospitalet og Lånekassen, i tillegg til hva som egentlig er 
forskjellen mellom deep learning og mer tradisjonell AI.

Om bedriften
Sopra Steria arbeider med strategiutvikling, IT-rådgivning, 
systemutvikling og digitale løsninger. I tillegg har de en egen 
avdeling som jobber med drift av systemer og infrastruktur hos 
sine kunder. Kundene er gjerne større private aktører innen 
olje, finanssektoren og helsesektoren, samt flere offentlige 
organisasjoner. I Norge har Sopra Steria 1800 medarbeidere og 
hovedkontoret befinner seg i toppen av Poshuset midt i Oslo. I 
tillegg har de kontorer i Stavanger og Trondheim. Sopra Steria 
Norge er del av den europeiske Sopra Steria-gruppen som er et 
av de ti største europeiske it-konsulentselskapene med 46 000 
medarbeidere i 25 land.

Refleksjon
Norge ligger langt fremme i utviklingen av teknologi med å være 
ivrige implementerer på alle ledd. Hvordan kan vi også styrke 
teten med å skape ivrige innovatører fra grasrota?  

Tema:  AI 

Gjest:    Lars Løvlie 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Demokratisering av data internt i 
bedriften  

• Deep learning  
• Hverdags AI  
• Konkret anvendelse av AI 
•  Proof of concept

Anbefalt lesing: 

• Towards data science-bloggen YouTube-
kanalen til Andrej Karpathy (Head of AI i 
Tesla) 

• Introduction to Statistical Learning av 
Daniela Witten, Robert Tibshirani, og 
Trevor Hastie

 AI med Lars Løvlie, Sopra Steria 

AI
LARS LØVLIE
FORRETNINGSUTVIKLER 
FOR AI OG DATA SCIENCE
SOPRA STERIA
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AI med Lars Løvlie, Sopra Steria

 De fleste ønsker 
å bli data-drevne - i den 

forstand at de kan ta 
beslutninger som bunner 

i analyser av data - i 
stedet for på magefølelse, 
men mange vet ikke helt 
hvordan de skal komme 
seg dit. Vi hjelper de på 

denne reisen både mtp det 
tekniske og til en viss grad 

det forretningsmessige.
- Lars Løvlie
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Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
I Analytics-miljøet så vil jeg si at 
det viktigste vi gjør er å gi råd og 
lage løsninger som skaper overblikk 
og innsikt for kundene våre.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?
1) Analyseplattformer, med 
datainnsamling, prepping, 
maskinlæring der det er relevant 
og presentasjon/visualisering. 2) 
Selvkjørende bilder vs resonnering/
automatiske prediksjoner 3) Forstår 
folk forskjellen? 4) Er det smart av 
virksomheter å starte med et ønske 
om å bruke AI, eller bedre å starte 
med å finne ut av hvilken utfordring 
de ønsker å løse og hvilke data som 
kan være nyttige for å løse dette?

Hvorfor er det spennende?
Fordi jeg synes det er utrolig 
morsomt å dra informasjon ut av 
rådata. Vet ikke helt hvorfor, men 
det er utrolig tilfredsstillende å se 
hva som ligger "gjemt" i data.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
1) DeepFake og tilsvarende 
problemstillinger. AI for good or 
bad… 2) Hvordan ta i bruk AI når 
man sitter på masse muligens 
sensitive opplysninger, som 
f.eks. person-identifiserende 
opplysninger.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Det er generelt stor aktivitet innen 
automatisk risikoklassifisering, 
kundeinnsikt i varehandelsbransjen 
og diverse problemstillinger 
knyttet til prosessoptimalisering 
og prediktivt vedlikehold i 
industrisektoren.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?
Konkret eksempel 1: Lånekassen 
brukte maskinlæring til å finne 
studenter som feilaktig får 
utbetalt borteboerstipend, 
og doblet treffsikkerheten på 
kontrollene sine sammenlignet med 
stikkprøver. Konkret eksempel 2: 
Rikshospitalet har begynt å bruke 
helt cutting edge maskinlæring 
og mixed reality-visualisering for 
å kunne gjennomføre flere og 
bedre operasjoner på barnehjerter, 
leverkreft og tarmkreft.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Hvis man snakker om unge som 
skal ta utdanningsvalg nå - altså 
med tanke på de neste 50 årene 
- så tror jeg at følgende vil være 
sentralt: - Matematikk og statistikk 
- Programmering - Kunnskap om 
data, søk, struktur, visualisering, 
muligheter for bruk

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
De som *kan* programmere i Norge 
gjør dette med gjennomgående 
høy kvalitet, noe som kan ha noe 
med en sterk kultur for å være 
selvdrevne og kvalitetsbevisste. Vi 
har god kultur for kommunikasjon 
og diskusjon i IT-prosjekter.

Et favoritt fremtidssitat?
John F. Kennedy: "History is 
a relentless master. It has no 
present, only the past rushing into 
the future. To try to hold fast is to 
be swept aside”.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Man kan diskutere hvordan man 
kommer dit, men jeg tror de aller 
fleste skulle ønske at de kunne ta 
informerte beslutninger basert på 
data.

AI med Lars Løvlie, Sopra Steria
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Hva er det AI hjelper deg med å gjøre?
a) Å se mønstre i data
b) Løse verdensproblemer
c) Svare på henvendelser for deg

Å se mønstre i data At man ikke tar høyde for at det kun gir 
prediksjoner basert på datasettet

Trening av maskinen ved bruk av straff og 
belønning

Hva kan være problematisk med AI?
a) At man ikke tar høyde for at det kun
gir prediksjoner basert på datasettet
b) At det krever så mye læring og testing
c) At maskinene nå tar over jobbene til
mennesker

Hva er reinforcement learning?
a) Trening av maskinen ved bruk av straff
og belønning
b) Trene maskinen i det samme om igjen
og om igjen på samme måte
c) Gi maskinen algoritmer for å så teste
på mennesker

AI med Lars Løvlie, Sopra Steria

Scann og besøk bedriften
https://www.soprasteria.com/
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Tema Perspektiv

IT-verden sin juss
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Konserndirektør 
(IT) for Statnett, Beate S. Krogstad, om de viktigste investeringene 
i strøm-nettverket for det grønne skiftet. Statnett SF er et norsk 
statsforetak med ansvar for å utvikle, eie og drive det sentrale 
elektrisitetsnettet – inklusive kabler og ledninger til andre land. 
Statnett eier nesten hele sentralnettet i Norge, og sørger for 
overføring av elektrisk kraft til hele landet, og at det til enhver 
tid er balanse mellom forbruk og kraftproduksjon. Ny fornybar 
strømproduksjon er bra og helt nødvendig for å nå klimamålene, 
men med en økt andel vind og sol i det nordiske og europeiske 
kraftsystemet, blir kraftsystem-drift vesentlig mer komplisert. 
Kan vi forenkle kraftsystemet i det grønne skiftet? Og hva skjer i 
energimarkedet i dag?

Om bedriften
BarentsWatch er et norsk overvåkings- og informasjonssystem 
for de nordlige hav- og kystområdene og en del av regjeringens 
nordområdestrategi. Norges regjering gav Kystverket i oppdrag 
å forberede etableringen av BarentsWatch i 2011. BarentsWatch 
ble lansert i mai 2012[2] av utenriksminister Jonas Gahr Støre 
og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Nettportalen 
BarentsWatch gir oversikt over aktivitet og kunnskap i kyst- og 
havområdene. BarentsWatch er et pionerprosjekt som samler 
all den kunnskap som norsk forvaltning har om kyst- og 
havområdene våre, og gjør den lettere tilgjengelig. I portalen 
samles informasjon fra 27 ulike aktører.

Refleksjon
Det sies at samarbeid er avgjørende for vellykket digitalisering 
– både mellom de forskjellige offentlige sektorene, men også 
mellom offentlig og privat sektor. Hva mener du må til for å få til 
gode samarbeid mellom det offentlige og det private i en fremtid 
med stadige og raske endringer?

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Heidi Beate Vang 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• IT juss GDPR og sikkerhetsloven
• Tilpasning til nye lovverk
• Informasjonsdeling brukerstyrt 

utvikling

Anbefalt lesing: 

• Biografien til Edward Snowden
 

OCEANTECH med Heidi Beate Vang, BarentsWatch 

OCEANTECH
HEIDI BEATE VANG
JURIDISK 
SENIORRÅDGIVER
BARENTSWATCH
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OCEANTECH med Heidi Beate Vang, BarentsWatch

 Juss, teknologi og 
sikkerhet vil spille en 

betydelig rolle i den videre 
samfunnsutviklingen. 

Innenfor teknologiområdet 
og deling av data har 

jussen så vidt begynt å 
spille sin rolle og funksjon. 

Det er utrolig viktig at 
jussen ikke blir en hemsko 
for videre utvikling, men 
også viktig at jussen ikke 
blir hengende for langt 

bak.
- Heidi Beate Vang
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Hvordan ble du interessert i 
teknologi?
Min vei inn i teknologiens 
fascinerende verden er ganske 
tilfeldig, og jeg kom inn i den 
via min interesse for hav- og 
nordområdene og jussens rolle på 
dette feltet.

Hva er det viktigste dere gjør 
på jobben? BarentsWatch er et 
program som skaper grunnlag for 
bedre samarbeid, faglig utvikling 
og informasjonsdeling mellom 
offentlige etater, næringer og 
offentligheten. BarentsWatch 
samler og tilgjengeliggjør offentlig 
data i nye tjenester innenfor hav- 
og kystdomenet. Det strekker 
seg fra tjenester som omhandler 
fiskehelse i havbruksnæringen, 
til tjenester som gjør arbeidet for 
fiskere lettere og tryggere.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? Mitt fokus er at vi i 
utviklingen av tjenester følger 
et bredt spekter av regelverk og 
avtaler vi harinngått og inngår med 
ulike dataeiere, slik at vi kan dele 
data videre. I tillegg har vi ansvaret 
for at tjenestene oppfyller krav til 
for eksempel sikkerhetsloven.

Hvorfor er dette så spennende?
Juss, teknologi og sikkerhet vil 
spille en stadig større rolle i den 
videre samfunnsutviklingen. Når det 
gjelder teknologi og deling av data, 
har jussen så vidt begynt å spille 
sin rolle og funksjon. Det er utrolig 
viktig at jussen ikke blir en hemsko 
for videre utvikling, men heller ikke 
blir hengende for langt bak.

Hva har vært dine egne relevante 
prosjekter det siste året?
Mye av det siste året har dreid 
seg om tilpasning til nye lovverk 
som for eksempel GDPR og 
sikkerhetsloven.

Har du andre gode eksempler på 
den type teknologi du jobber med, 
internasjonalt og nasjonalt?
En rekke selskaper klarer nå å 
realisere gevinster som følge av at 
offentlige data er mer tilgjengelig. 
Og det at vi tilgjengeliggjør offentlig 
data i Norge, har betydning for 
blant annet fiskekjøpere i Asia. 
Videre synes jeg at romsatsning 
og satellitteknologi også er veldig 
spennende.   

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Vi må ufarliggjøre teknologi og gjøre 
den forståelig for en større gruppe 
mennesker – ikke bare innenfor IT. 
Sikkerhet blir stadig viktigere, og 
dette er et område jeg brenner for.

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt? 
Vi har heldigvis en rekke private 
aktører som er god på sikkerhet. 
Men offentlig sektor som helhet 
har dessverre en lang vei å gå. Vi 
har en regjering som legger vekt på 
sikkerhet, men utfordringen ligger i 
prioriteringene.

Hva er det viktigste poenget fra 
samtalen vår?
Deling av data blir stadig viktigere, 
men det må ikke gå på bekostning 
av sikkerhet og juss! 

OCEANTECH med Heidi Beate Vang, BarentsWatch
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Hva er hovedgrunnen til at BarentsWatch 
har fått et så godt og tett samarbeid med 
offentlige instanser?
a) Lønnsomhet
b) Effektivitet
c) Tillit

Tillitt Skape et grunnlag for samarbeid, faglig 
utvikling og informasjonsdeling på tvers 
av etatene med ansvar for hav- og 
kystområdene

Når det gjelder den nye teknologien som 
har kommet de siste årene, bruker vi det 
vi allerede har av juss

Hva er oppdraget til BarentsWatch?
a) Være et bindeledd mellom
departementene og nødetatene for
landsikkerhetog departementene
b) Skape et grunnlag for samarbeid,
faglig utvikling og informasjonsdeling på
tvers av etatene med ansvar for hav- og
kystområdene
c) Patruljere landegrensene i
Barentshavet og sørge for at det ikke
forekommer ulovlig fiske i norsk farvann

Hvordan kan vi beskytte oss mot 
misbruk av personvernet når vi ikke har 
noen egen IT-juss for feltet?
a) Når det gjelder den nye teknologien
som har kommet de siste årene, bruker
vi det vi allerede har av juss
b) Det er nettopp derfor det er mye
skepsis rundt bruk av data: Det finnes
ingen beskyttelse. Hittil er det kun
tilfeldig at datasiloer beskytter dine
personlige data
c) Personvernloven ble modernisert i
2013 og har en spesifikk rettet paragraf
om ulovlig bruk av data på bekostning
av personvernet til privatpersoner og
andre instanser som rommer sensitiv
informasjon

OCEANTECH med Heidi Beate Vang, BarentsWatch

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

Blandet virkelighet
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med 
Innovasjonsdirektør i Sopra Steria, John Berland, om hvordan 
man bygger en bedrift som faktisk evner å ta innovasjon. Sopra 
Steria har sammen med Oslo Universitetssykehus klart å løse 
3D-problemet som kommer ved bruk av røntgen, et problem som 
har stått uløst i over 150 år. I podcasten diskuterer Silvija og John 
hva dette har å si for pasienter og sykehus i Norge. I forlengelsen 
av dette går også samtalen inn på behovet for innovasjon 
innen helse-teknologi. Hvordan skal det offentlige klare å ta de 
nødvendige risikoene for fremtiden? 

Om bedriften
Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen 
digitalisering og hjelper store private selskaper og offentlige 
virksomheter med å ta digitalt lederskap, med ønske om å skape 
verdi for kundene og samfunnet. Sopra Steria vil bidra til en 
bedre og mer bærekraftig fremtid, og i Norge har selskapet 1800 
medarbeidere, som ikke bare har sikret en årlig omsetning på 
2,7 milliarder kroner i 2019, men også sørget for at Sopra Steria 
de 4 siste årene er blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. 
Hovedkontoret befinner seg med f på toppen av Posthuset i Oslo 
sentrum, og selskapet har også kontorer i Trondheim og Stavanger.

Refleksjon
Johan Berland nevner opplevelsen av at det offentlige Norge åpner 
opp mer og mer om digital implementering. Tidligere erfaring er 
var et skjold mot nyheter som beskyttelse mot å bli lurt. Tilitt 
har vært årsaken, og følgene har vært positive resultater. Særskilt 
innenfor helsevesenet. Hvordan kan tilittsfrøet spre seg for å 
demokratisere helsetilbud globalt? 

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    John Berland 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Innovasjon 
• Digilab
• Sopra Steria sin innovasjonslab
• Radikal innovasjon 
• Hololens  
• Offentlig innovasjon  
• Mixed reality 

Anbefalt lesing: 

• Lær deg å lære!  
• Exponential organisations av Salim Ismail
• The new AI sueprpowers av Kai-Fu Lee
• Deep learning revolution av  Terrence J. 

Sejnowski  
• Heroes av Stephen fry
 HEALTHTECH med John Berland, Sopra Steria 
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HEALTHTECH med John Berland, Sopra Steria

 Jeg er i grunn ikke 
så interessert i teknologi, 

men jeg er generelt 
interessert i det som er nytt 

og gjør noe som ikke har 
blitt gjort før. Når dette 
i tillegg skaper en verdi, 
da er det spennende å se 

nærmere på.
- John Berland
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Jeg er i grunn ikke så interessert 
i teknologi, men jeg er generelt 
interessert i det som er nytt og 
gjøre noe som ikke har blitt gjort 
før. Når dette i tillegg skaper en 
verdi, da er det spennende å se 
nærmere på det.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Vi gir våre kunder muligheten 
til å skape verdi gjennom 
implementering av løsninger, 
prosesser og teknologier som gjør 
de i stand tilå møte fremtidens 
utfordringer.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Jeg har de siste årene fokusert på 
teknologi innen blandet virkelighet, 
og da spesielt på Microsoft 
HoloLens. I skjæringen mellom den 
fysiske og virtuelle verden vil vi se 
en enorm verdiskapning i årene 
som kommer.

Hvorfor er det spennende? 
Dette er helt nytt og vi er nå med 
på å definere hvordan dette skal 
se ut fremover. Jeg tror vi kanskje 

må tilbake til når “bilen erstattet 
hesten” for å finne en løsning som 
har like stor potensiell innvirkning 
på samfunnet vårt.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Det er interessant å se hvordan 
vi som samfunn klarer å legge 
til rette for å regulere bruken av 
nye løsninger. Det er kanskje litt 
slik som om de skulle regulert 
biltrafikken, basert på kunnskap om 
hest og kjerre trafikkmønster.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Jeg har arbeidet med HoloCare.org. 
Et prosjekt sammen med et knippe 
utvalgte sykehus. Her arbeider vi 
med hvordan holografiske visninger 
av medisinske bilder skal kunne 
forbedre behandlingen på sykehus 
verden over.

Dine andre favoritt-eksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Jeg vil ikke peke på en spesifikk 
teknologi, men det som er 
spennende er hvordan teknologier 
smelter sammen med mennesker 
og skaper nye muligheter.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Jeg tror den beste kunnskapen en 
kan tilegne seg er å lære hvordan 
en skal lære. I årene fremover vil 
vi se nye løsninger som kommer til 
å kreve at vi endrer oss og tilegner 
oss ny kunnskap i et helt annet 
tempo enn det som vi har sett 
tidligere.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Jeg tror Norge er i en unik posisjon 
som en pilot-nasjon for nye 
løsninger. Vi er akkurat små nok 
til å gjennomføre piloter. Det store 
spørsmålet er jo da vår evne til 
å gjøre om piloter til skalerbare 
løsninger. Dette må vi nok bli bedre 
på.

Et favoritt fremtidssitat? 
«Dear optimist, pessimist and 
realist – while you guys were 
busy arguing about the glass of 
wine, I drank it! Sincerely, the 
opportunist!” - Lori Greiner.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Viktigheten av at: alt henger 
sammen med alt. Vi må se 
sammenhenger og evne å knytte de 
sammen.

HEALTHTECH med John Berland, Sopra Steria
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Hva mener John Berland skal til for å få 
til ekte innovasjon?
a) Innovasjon krever at det inneholder
nye prosesser eller nye koblinger mellom
brukerene, med bruk av ny teknologi.
Hvis ikke er det bare konituerlig
forbedring
b) Innovasjon krever at vi endrer
prosessene vi har idag, gjerne gjennom
implementering av ny teknologi. Et
eksempel kan være å benytte chatbot
fremfor tradisjonell kundeservice
c) Innovasjon krever en eller annen
form for nyskapning, du kan altså oppnå
innovasjon dersom du skaper et nytt
produkt eller en ny tjeneste

Innovasjon krever at det inneholder nye 
prosesser eller nye koblinger mellom 
brukerene, med bruk av ny teknologi. 
Hvis ikke er det bare konituerlig 
forbedring

At de har hatt en ledelse som faktisk har 
gitt ansatte frihet til å kunne jobbe med 
risiko. De ansatte kan feile, og de kan 
være med å utvikle prosjekter sammen 
med kundene sine.

Teknologiens effekt på samfunnet

Hva tror John Berland er nøkkelen til at 
Sopra Steria har oppnådd sin suksess?
a) At de har hatt en ledelse som faktisk
har gitt ansatte frihet til å kunne jobbe
med risiko. De ansatte kan feile, og
de kan være med å utvikle prosjekter
sammen med kundene sine.
b) Sopra Steria var tidlig ute med å stille
krav til anbudene, de var ikke bare en
passiv leverandør. Dette har skapt bedre
produkter for kundene.
c) Sopra Steria har prioritert store
offentlige prosjekter, og har gjennom å
spesialisere seg oppnådd suksess.

John Berland er ikke interessert 
I teknologi. Hva er han egentlig 
interessert i?
a) De nye verktøyene som kommer fra
teknologi
b) Teknologiens effekt på samfunnet
c) Den økonomiske veksten man kan få
gjennom teknologi

HEALTHTECH med John Berland, Sopra Steria

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

HEALTHTECH
JOHN BERLAND
INNOVASJONSDIREKTØR
SOPRA STERIA
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Tema Perspektiv

Skattelegging og deling 
av data i en digitalisert 
økonomi
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med skattedirektør 
i Skatteetaten, Hans Christian Holte, om hvordan de jobber for 
å finansiere offentlig virksomhet i Norge – det er disse som må 
fungere for at velferdsstaten Norge skal fungere. Hans Christian 
gir oss innsikt i hvordan skatteregelverket egentlig utvikles. Silvija 
og Hans Christian diskuterer også hvorvidt man kan bruke kunstig 
intelligens i skatteinnkrevingen, for å bedre kunne kreve inn riktig 
skatt, og ikke nødvendigvis mest mulig skatt fra folk. 

Om bedriften
Skatteetaten er en norsk statlig etat underlagt 
finansdepartementet. Skatteetaten har ansvar for folkeregistrering 
og fastsettelse og innkreving av skatt og merverdiavgift. 
Skatteetaten består av Skattedirektoratet og seks fagdivisjoner 
med landsdekkende ansvar: informasjonsforvaltning, brukerdialog, 
innsats, innkreving, utvikling og IT. Skattekontorene løser 
oppgaver på etatsnivå og for hele landet. Skatteetaten ledes av 
skattedirektøren. Fra 2013 til 2020 hadde Hans Christian Holte 
dette embetet. Han ble direktør for NAV i august 2020, og Eve 
Vangsnes Bergli ble konstituert skattedirektør.

Refleksjon
Kan det være mulig å ta demokratiet lenger, ved at borgerne får 
mulighet til å løpende øremerke hva skattepengene skal gå til?

Tema:  REGTECH 

Gjest:    Hans Christian Holte 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Selvangivelsen sin historie 
• Viktigheten av tillit i samfunnet 
• Deling av data og verdsetting av data
• Kunstig intelligens i skattelegging 
• Risikobasert tilnærming  
• Innovative innkjøpsordninger

Anbefalt lesing: 

• skatteetaten.no  
• Skattelegging av digital økonomi 
• oecd sine nettsider 
 

REGTECH med Hans Christian Holte, Skatteetaten 

REGTECH
HANS CHRISTIAN HOLTE
SKATTEDIREKTØR
SKATTEETATEN

PODKAST #534 SKATTELEGGING OG DELING AV DATA I EN DIGITALISERT ØKONOMI. HANS CHRISTIAN HOLTE, SKATTEETATEN
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REGTECH med Hans Christian Holte, Skatteetaten

 Diskusjonen som 
nå går om skattelegging av 
en digitalisert økonomi er 
interessant. Du kan høre 
historiens sus – men dette 

dreier seg om å erstatte 
grunnleggende prinsipper 

for internasjonal 
beskatning som har vært 

der i 100 år.
- Hans Christian Holte
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Offentlig leder, har vært i mange 
roller og virksomheter i det 
offentlige, digitalisering viktig del av 
mange av jobbene.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Finansierer offentlig virksomhet 
i Norge – vi må fungere for at 
velferdsstaten i Norge skal fungere.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Akkurat nå: Deling av data og 
verdsetting av data.

Hvorfor er det spennende? 
Det er viktig for at vi skal gjøre 
jobben vår – det har betydning for 
hele samfunnet, ikke bare oss.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Diskusjonen som nå går om 
skattelegging av en digitalisert 
økonomi. Du kan høre historiens 
sus – det dreier seg om å erstatte 
grunnleggende prinsipper for 
internasjonal beskatning som har 
vært der i 100 år.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
– Modernisere folkeregisteret, Ny 
skattemenlding (dialogbasert, fra 
skjema til tema), Tax administration 
2030.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Kunnskap om deling og verdsetting 
av data, digitale økosystemer – kort 
sagt forstå digital transformasjon 
heller enn automatisering/
digitalisering.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi har i det norske samfunnet tillit 
– der er vi kanskje verdensmestere, 
det gir oss et unikt utganghspunkt 
for videre utvikling – noe å ta vare 
på-

Et favoritt fremtidssitat? 
David Bowie: Tomorrow belongs to 
those who can hear it coming"

REGTECH med Hans Christian Holte, Skatteetaten
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Hvordan har skattemeldingen endret seg 
fra den opprinnelige?
a) I dag føres skattemeldingen av
Skatteetaten og sendes til oss som
skattebetalere som kvittering. Tidligere
ble skattemeldingen ført på papir av
oss som skattebetalerne og innsendt til
Skatteetaten til kontroll
b) I dag føres skattemeldingen av
Skatteetaten og sendes til oss som
skattebetalere som kvittering. Tidligere
ble skattemeldingen ført på papir av
oss som skattebetalerne og innsendt til
Skatteetaten til kontroll
c) I dag føres skattemeldingen
av Skatteetaten og av oss som
skattebetalere. Tidligere førtes
skattemeldingen på papir av
skattebetaler og kontrollert av
Skatteetaten

I dag føres skattemeldingen 
av Skatteetaten og av oss som 
skattebetalere. Tidligere førtes 
skattemeldingen på papir av 
skattebetaler og kontrollert av 
Skatteetaten

finansiering inn til offentlig virksomhet. Samarbeid mellom Skatteetaten, 
Brønnøysundregisteret og SSB som 
utgjør dagens Altinn

Hvordan lyder den overordnede 
hovedoppgaven til Skatteetaten?
a) Sørge for eksakt innlevering av
skatter og avgifter i Norge for å unngå
inndrivelse i etterkant.
b) finansiering inn til offentlig
virksomhet.
c) Sørge for finansiering av det offentlige
gjennom avgifter

Hva var det Lonvga, Fossum og Hope fikk 
til på 90-tallet?
a) Samarbeid mellom
Brønnøysundregisteret, Skatteetaen og
Nav som utgjør dagens Altinn
b) Samarbeid mellom
Brønnøysundregisteret, SSB og Nav som
utgjør dagens Altinn
c) Samarbeid mellom Skatteetaten,
Brønnøysundregisteret og SSB som
utgjør dagens Altinn

REGTECH med Hans Christian Holte, Skatteetaten

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

REGTECH
HANS CHRISTIAN 
HOLTE
SKATTEDIREKTØR
SKATTEETATEN
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Tema Perspektiv

Teknologi og 
samfunnsutvikling
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CIO i Avinor, Brede 
Nielsen, om hvordan de ved hjelp av teknologi sørger for at at 
du og jeg flyr sikkert hver eneste dag, på det tidspunkt som er 
forventet. Avinor AS er et norsk statlig selskap, og Norges største 
eier av flyplasser. Selskapet driver 44 flyplasser, hvorav 12 eies av 
Forsvaret. I podcasten diskuterer Silvija og Brede hva vi kan lære 
av selvkjørende brøytebiler, og hvilke overføringsverdier dette har 
til andre aspekter av flyplasser. 

Om bedriften
Avinor AS er et norsk statlig selskap, og Norges største eier 
av flyplasser. Selskapet driver 44 flyplasser, hvorav 12 eies av 
Forsvaret. I tillegg eier selskapet sikkerhetsinstallasjoner av ulike 
slag – for eksempel radarer, radiofyr, fjernstyrte basestasjoner for 
flyradiosambandet, og kontrollsentraler. Avinor startet et prosjekt 
i 2017 om å klargjøre flyplassene for elektriske fly.

Refleksjon
Er elektriske fly framtidens fly eller er teknologien for 
komplisert? Elfly må fortsatt kunne beskrives som en 
eksperimentell teknologi, selv om stadig flere og store aktører 
satser på denne teknologien. Fordelene ved elfly kan være 
enorme, men om elfly skal lykkes, trengs blant annet teknologisk 
utvikling som øker lagringstettheten i batterier, og batteriene må 
være stabile nok. Eksperimentering på dette området, derimot, 
er krevende. Én ting er om batteriet til en mobiltelefon eller en 
elbil ikke fungerer som det skal, men en batterifeil i et fly kan 
ha langt større konsekvenser. Kan denne teknologien byr på for 
mange utfordringer slik at klimaproblemene rekker å overkjøre oss 
før vi rekker å få elflyene på vingene? Hvordan skal man eventuelt 
imøtekomme disse utfordringene på en sikker måte?  

Tema:  TRANSPORT 

Gjest:    Brede Nielsen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Elektriske fly Autopilot 
• Logistikk 
• Fremtidens transport i Bodø  
• Smart transport  
• Remote towers 

Anbefalt lesing: 

• Remote towers 
 

TRANSPORT med Brede Nielsen, Avinor 

TRANSPORT
BREDE NIELSEN
CIO
AVINOR

PODKAST #536 TEKNOLOGI OG SAMFUNNSUTVIKLING. BREDE NIELSEN, AVINOR
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TRANSPORT med Brede Nielsen, Avinor

 Vær nysgjerrig på 
teknologi, sett teknologi 
inn i et nytteperspektiv 

og husk at dine barn skal 
arve din innsats også på 

bærekraft.
- Brede Nielsen



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Begynte med lego, elektrisitet, 
lage ting..alle mulige ting…. Er 
en teknologioptimist, men må se 
nytteverdien. Penslet meg raskt 
inn på den utdanningsrekken, 
men hadde ambisjoner om å 
være med på å styre utviklingen. 
Derfor ledelse. Mest fascinerende 
er at kunnskapen må fornyes 
kontinuerlig. Hva er det viktigste 
dere gjør på jobben? Enkelt svar på 
det: At du og alle flyr sikkert hver 
eneste dag på det tidspunkt som er 
forventet.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Jeg har to mantra: Sikker og 
stabil drift – for det gir oss ro til 
videreutvikling. Og videreutvikling 
for det er menneskets positive 
natur å utforske muligheter 
teknologi kan bringe. 
«gutteromsteorien».

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Samspill mellom mennesker som 
trekker i hver sin retning: Holde 
igjen på økonomi, eller kjøre på 
med ny innovasjon.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? Å være i et team som 
bygget to nye flyterminaler i 2017 
(Oslo og Bergen) til en samlet 
sum av 15 mrd, samtidig som all 
teknologi/flytrafikk skal virke - er 
svært utfordrende og lærerik. Av de 
små historiene tror jeg vil trekke 
frem sensorteknologi, analyser 
og miljøforbedringer på bruk av 
kjemikalier på rullebaner.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?
Her trekker jeg frem utviklingen 
av elektriske fly som Avinor er en 
driver bak internasjonalt. Om vi i 
bransjen ikke tar bærekraft på alvor 
– tar vi heller ikke vår forretning 
på alvor. Kan elektriske/hybride fly 
være løsningen – og ikke problemet 
– i Norge hvor vi er totalt avhengig 
av å fly i det landstrakte land med 
kortbane nettet?  

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? Å koble IT som fag 
inn i teknologiutvikling på andre 
områder som i dag er lukkede 
systemer. Digitaliseringsreisen 
utover tradisjonelle IT løsninger. 
Videre tror jeg bærekraft i alle 
former blir viktig kunnskap og en 
kontekst vi må forholde oss til i 
større grad fremover.  

Hva gjør vi unikt godt i 
Norge av dette? 
Jeg tror vi er et foregangsland på 
mange områder. Banksektoren 
i Norge var først i verden med å 
automatisere transaksjoner på 
tvers. Krav fra oljeindustriene 
på HMS og miljø til 
leverandørindustrien har preget 
resten av verden. Fornybar energi 
bør vi ha et forsprang på.

Et favoritt fremtidssitat?
En god ide trenger ikke bare vinger, 
men også landingsmuligheter! – 
selv jeg som teknologioptimist 
trenger realisme rundt meg.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Vær nysgjerrig på teknologi, sett 
teknologi inn i et nytteperspektiv 
og husk at dine barn skal arve din 
innsats. 

TRANSPORT med Brede Nielsen, Avinor
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Hvor mange mennesker reiser med 
Avinor hvert eneste år?
a) 15 millioner mennesker
b) 33 millioner mennesker
c) 52 millioner mennesker

52 millioner mennesker 15 tårn 100 passasjerer

Hvor mange fjernstyrte flytårn 
planlegger Avinor å drifte de kommende 
årene?
a) 5 tårn
b) 10 tårn
c) 15 tårn

Boeing har utviklet et hybrid-fly hvor én 
av motorene er elektrisk, hvor mange 
passasjerer kan dette flyet ta?
a) 75 passasjerer
b) 100 passasjerer
c) 150 passasjerer

TRANSPORT med Brede Nielsen, Avinor

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

TRANSPORT
BREDE NIELSEN
CIO
AVINOR
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Tema Perspektiv

Hvordan lykkes med 
digital transformasjon?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Rådgiver innen 
Digital Transformasjon og Prosjektleder for Kompetanseløft 
Trøndelag, Eirin Folde om strategi, struktur og kultur i en 
teknologidrevet verden. Kompetanseløft Trøndelag - Digital 
transformasjon er en felles satsing i de 48 Trøndelagskommunene 
på økt lederkompetanse, og skal legge til rette for nye muligheter 
innen tjenesteutvikling i kommunene. I podcasten diskuterer 
Silvija og Eirin hvordan vi best kan organisere arbeidstakere på 
en måte hvor det ikke oppstår dissonans mellom som strategi 
og det de ansatte ser på som mulig å oppnå. Eirin forteller 
også om hvilke evner og kompetanser som er nødvendig for at 
organisasjoner skal klare å gjennomføre digital transformasjon.

Om bedriften
Kompetanseløft Trøndelag er DigiTrøndelags første prosjekt, og 
handler om at organisasjoner må utvikle nye evner og justere 
filosofi og kultur for å passe inn i en verden med skiftende 
normer og hyppige utviklingssteg. Kommunene deltar i en 
online læringsportal og på fysiske/strømmede samlinger med 
kommunedirektør, stab og kommunalsjefer - samt ledere med 
strategisk ansvar. I tillegg bygges det opp et veiledernettverk 
av ressurspersoner tett på tjenesteproduksjonen på tvers av 
kommunene i fylket. Trøndelag viser vei: Digital transformasjon 
kan ikke delegeres til en IT-avdeling, men eies av toppledelsen, 
som må vise retning for hele organisasjonen.

Refleksjon
I flere organisasjoner er det en distanse mellom det vi strategisk 
har som mål, og det man faktisk klarer i en organisasjon. Hva må 
til for å minske gapet mon tro?

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Eirin Folde 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Livslang læring 
• Strategi og kultur i digital 

transformasjon 
• Å minske gapet mellom det man sier 

og det man gjør 
• Budsjettering for fremtiden

Anbefalt lesing: 

• Digital transformation av Pernille 
Kræmmergaard 

• Company-Wide Agility with Beyond 
Budgeting, Open Space & Sociocracy: 
Survive & Thrive on Disruption av Jutta 
Eckstein og John Buck.  

LØRNBIZ med Eirin Folde, Kompetanseløft Trøndelag 

LØRNBIZ
EIRIN FOLDE
RÅDGIVER INNEN DIGITAL 
TRANSFORMASJON OG 
PROSJEKTLEDER
KOMPETANSELØFT 
TRØNDELAG

PODKAST #738 HVORDAN LYKKES MED DIGITAL TRANSFORMASJON?. EIRIN FOLDE, KOMPETANSELØFT TRØNDELAG
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LØRNBIZ med Eirin Folde, Kompetanseløft Trøndelag

 Vi vil bort ifra 
en "null-feil-kultur" i 

offentlig sektor, det skal 
være lov å gjøre feil for det 

er da vi lærer
- Eirin Folde
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Engasjert og handlekraftig. Robust 
og raus. Godt humør. Faglig ser 
jeg muligheter og har tro på 
mennesket; både det unike ihvert 
liv/det unike grunnstoffet alle har 
og det fantastiske som oppstår når 
disse unike menneskene møtes 
og "skaper magi" sammen. Som 
leder har jeg nok vært opptatt av at 
menneskene i organisasjonen jeg 
leder skal blomstre, oppleve tillit 
og en klar retning.

Hva er oppdraget til din 
organisasjon, og hvorfor trigger 
dette deg? I Trøndelag er vi i full 
gang med samhandling mellom 
de 38 kommunene i fylket innen 
tjenesteutvikling med støtte i 
digitalisering og ny teknologi. I 
dette ligger å øke mulighetsrommet 
som ny teknologi gir oss som 
tjenesteleverandører. Et langsiktig 
mål med DigiTrøndelag er å skape 
bedre og mer effektive tjenester 
til innbyggere og næringsliv. Det 
trigger meg fordi jeg synes det 
er veldig spennende og givende 
å samhandle med ledere fra 
kommunene i fylket. Og jeg er 
utrolig stolt av de som jobber i 
offentlig sektor.

Hva bidrar du med på en unik måte, 
hva bør vi alle lære fra deg? 
Jeg tror jeg bidrar med å tørre å 
utfordre det bestående, samtidig 
som jeg har respekt for den 
kompleksiteten og historikken 
som en kommune opplever å stå 
i hver dag. Kanskje jeg er best der 
jeg kan være en slags brobygger 
og historieforteller, som gir rom 
for læring og undring - samtidig 
som jeg vet at vi trenger få, men 
tydelige mål og en klar retning - et 
"hvorfor" som lett kan formidles 
i organisasjonen og som alle kan 
trigges av for å lykkes. Hode og 
hjerte sammen.

Hva tror du er relevant kunnskap 
eller evner for fremtiden? 
Helthetlig tankegang og felles 
ansvar - tverrgående satsinger 
uavhengig av siloer og sektorer: 
Se muligheter, koordinere og 
samskape. Smidighet og fleksibilitet 
- jobbe i kryssfunksjonelle team/
superteam - forbedre og fornye 
kontinuerlig, analyse og kartlegging, 
design thinking, involvert ledelse 
som skaper meningsfulle og 
attraktive rammer for de ansatte, 
jobbe i nettverk og dele, sterk 
forståelse for brukerbehovet, IT-
kompetanse, teknologiforståelse og 
digitalt tankesett i alle avdelinger

Nevn 3 personer inspirerer deg, 
nasjonalt eller globalt? 
Har Mange jeg kan nevne her, 
spesielt innen tech og forskning, 
men velger å peke på noen jeg har 
blitt inspirert av i kontekst det å 
være «et menneske» i en kompleks 
verden: Per Fuggeli og Brene Brown. 
Elon Musk for evnen til å sikte høyt 
og skyte langt.
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Hvorfor er det problematisk med en null-
feil kultur?
a) En null-feil kultur er ikke
problematisk, men nødvendig for å sørge
for kvalitet på grunn av behovet for raskt
implementering av nye løsninger
b) Det kan gi en organisasjon dårlig rykte
hvis de begår feil. Dette har finansielle
tap som konsekvens
c) Det skaper ikke rom for å prøve og
feile seg frem til gode løsninger

Det skaper ikke rom for å prøve og feile 
seg frem til gode løsninger

Det er ikke særegne utfordringer, men 
ulike utfordringer i alle organisasjoner

Toppledelsen må forstå teknologi 
og de må forstå hva som kreves av 
organisasjonene

Hva er utfordringen man ofte opplever i 
organisasjoner?
a) Det er ikke særegne utfordringer, men
ulike utfordringer i alle organisasjoner
b) Det er ikke særegne utfordringer, men
ulike utfordringer i alle organisasjoner
c) Flere og flere bruker digitale
løsninger uten å ha testet deres
funksjon på forhånd. Dette medfører
drastiske feil som medfører at hele
utviklingsprosessen må startes forfra

Hva er viktig for å lykkes med 
digitalisering og digital transformasjon i 
kommunen?
a) Privat og offentlig sektor må
samarbeide og skape flere digitale
løsninger. Dette behøver de mer penger
og sterke tillitt til fra Stortinget
b) Man må ansette flere med IT- og
teknologibakgrunn
c) Toppledelsen må forstå teknologi
og de må forstå hva som kreves av
organisasjonene

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

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

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

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

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

Gründer 
Silvija Seres
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Du vil LØRNE om: 

• you-will-learn-about
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• recommended-litterature 

 

Du vil LØRNE om: 
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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.
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