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LØRN har 36 tema, der vi forsøker å sortere samtalene 
slik at man kan fokusere på en teknologi av gangen. Her 
har vi samlet alle kvinne under ett perspektiv.

VÅRE TEMA



Innholdsfortegnelse

Podkast #110 De viktigste energitrendene. 
Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen 4

Podkast #175 Omstilling og innovasjon i praksis. 
Hilde Aspås & Finn Amundsen, ProtoMore og iKuben 8

Podkast #224 Et hav av muligheter. 
Maren Hjorth Bauer, Katapult Ocean 12

Podkast #226 Læringsteknologi. 
Hege Tollerud, Oslo Edtech Cluster 16

Podkast #227 Kompetanse for fremtiden. 
Mihaela Tabacaru, Oslo Edtech Cluster 20

Podkast #238 Helse — den nye industrien. 
Kathrine Myhre, Norway Health Tech 24

Podkast #273 Byggenæringens nye kunnskapspark. 
Benedicte Økland, Construction City 28

Podkast #409 Technology that solves sustainability issues. 
Cilia Holmes Indahl, Katapult 32

Podkast #480 Build the world you want to live in. 
Nina Heir, Katapult Accelerator 36

Podkast #623 Fra forskning til business. 
Hege Tokerud, NTNU Technology Transfer på Gjøvik 40

Podkast #663 Dyrking av marine alger – ressurser med muligheter? 
Heidi Meland, Algenettverk Nord 44

Podkast #666 Bærekraftig akvakultur og samarbeid i klynger. 
Malin Johansen, NCE Aquaculture 48

Podkast #686 På kryss og tvers. 
Kathrine Myhre, Norway Health tech 52

Podkast #766 AI og EL. 
Tina Skagen, eSmart systems 56

Podkast #832 Dataøkonomi. 
Liv Dingsør, Digital Norway 60

Podkast #833 Digital utvikling gjennom gratis kompetanseinnhold. 
Liv Dingsør, Digital Norway 64



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

4

Tema Perspektiv

De viktigste 
energitrendene
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i 
Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen. I Solenergiklyngen 
jobber dyktige mennesker med å skape møteplasser for å 
bygge kompetanse innen solenergi og utvikle teknologier som 
kan eksporteres. I samtalen diskuterer Silvija og Trine Norges 
muligheter innen solenergi og hvordan teknologi kan skape enda 
flere muligheter, blant annet ved å utnytte blockchain-teknologi. 
Trine gir også spennende eksempler på hvordan de har jobbet 
med å elektrifisere landsbygder i Afrika. 

Om bedriften
En rekke av partnerne i Solenergiklyngen er bant de ledende 
internasjonalt i dag, og flere har internasjonale ambisjoner. 
Derfor har solenergi-næringen organisert seg i Solenergiklyngen. 
Partnerne i Solenergiklyngen har en visjon om å gjøre Norge 
til verdens beste arena for innovasjon og testing innen sol og 
energisystemer. Partnernes misjon er å sørge for bedre solenergi-
løsninger for alle, gjennom spredning av innovative løsninger, 
samarbeid gjennom et godt nasjonalt og internasjonalt økosystem 
for innovasjon og kommersialisering. Hovedmålet er å utvikle og 
skape vekst ved å industrialisere bærekraftige solenergi-løsninger 
i verdensklasse.

Refleksjon
Teknologien blir en stadig viktigere del av helseomsorgen. Er det 
innafor eller problematisk å investere i teknologiske løsninger som 
blir distribuert av private aktører med et ønske om økonomisk 
vinning?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Trine Kopstad Berentsen 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: CLUSTER

Innspilt: LILLESTRØM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Energitrender 
• Solenergi 
• EnergyTech

Anbefalt lesing: 

• http://solenergiklyngen.no/
 

ENERGYTECH med Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen

ENERGYTECH
TRINE KOPSTAD 
BERENTSEN
CEO
SOLENERGIKLYNGEN

PODKAST #110 DE VIKTIGSTE ENERGITRENDENE. TRINE KOPSTAD BERENTSEN, SOLENERGIKLYNGEN
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Podkast  #110

ENERGYTECH med Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen

 Solenergi er en 
stadig viktigere del av 
energisystemet og en 
nøkkel inn i den nye 

EnergyTech, forteller hun i 
episoden.

- Trine Kopstad Berentsen



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i energi-tek?  
Jeg er daglig leder i 
Solenergiklyngen. Solenergi er 
en del og en stadig viktigere 
del av energisystemet og en 
nøkkelteknologi i energitek-bildet.  

Hva gjør dere på jobben?  
På jobben så jobber vi for å øke 
forretningsmuligheter for bedriftene 
som er partnere i solenergiklyngen. 
Det betyr i praksis at vi lager 
møteplasser og fungerer som en 
koblingsboks hvor vi kobler bedrift 
til annen bedrift, FOU, prosjektide, 
media eller investor.  

Hva er greia med energi-tek?  
Energi-tek er en muliggjører i 
et samfunn som endrer seg og 
teknologien åpner nye muligheter 
for alle. Teknologien gjør veien 
kortere til forbrukeren.  

Hvorfor er det spennende?  
Forbrukeren som endrer 
energisystemet ved å kjøpe elbil, 
smarthus, solceller på taket og 
etter hvert batterier. Med solceller 
har forbrukeren blitt produsent 
av strøm f.eks – og vi snakker om 
prosumenter. Siste tiden snakker 
vi også om fleksumenter – eller 

flexumers – fordi fleksibilteten 
i energisystemet ligger etter 
hvert distribuert hos den enkelt 
forbruker, bygg eller område på 
sikt. 

Er det noen kontroversielle 
problemstillinger?  
Blant annet hvem som skal eie data 
når vi nå har smarte strømmåleren. 

Ditt eget beste eksempel på 
energi-tek?  
Trenden er at kjøp og salg av 
strøm går fra et sentralt system 
til et distribuert system. Nye 
energiteknologier her som vil 
bane vei for dette er eksempelvis 
blockchain. 

Dine andre favoritteksempler 
på energi-tek internasjonalt og 
nasjonalt? Internasjonalt: Elsker 
jo off-grids sol-selskapene som 
jobber med sjelen og hjertet i 
tillegg til business mind settet for å 
elektrifisere landsbygda i Afrika.  

Hvordan funker det egentlig?  
Pay as you go er et eks på en 
metode/tek/betalingsstem som 
brukes på off-grids solosatsing. 
Man må klarer å få betalt av de 
som har minst og da er det ikke 
en stor investering up front som 
er løsningen men mer som et 
mobilabonnement. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?  
Vi bringer med oss god tillitsfull 
skandinavisk forretnings – og 
ledelseskultur ned til f.eks Kenya. 
Det er noe alle trives med og setter 
pris på også hos lokale kenyanere. 
Vi har lang silisium-kompetanse i 
Norge, samt gode på bygg under 
tøffe klimaforhold. Vi burde ha 
verdens beste forutsetninger for 
å utvikle konsepter/BIPV som kan 
eksporteres.  

En favoritt energi-tek sitat?  
Loyalty is between people and not 
companies.

ENERGYTECH med Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen
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Hvor driver Solenergiklyngen 
virksomhet?
a) I Norge
b) I hele Skandinavia
c) Over hele verden

Over hele verden 2013 Nei

Når ble Solenergiklyngen etablert?
a) 2018
b) 2013
c) 2012

Kommer solenergien til å ta over for 
vannkraften i Norge i fremtiden?
a) Ja
b) Nei
c) Kanskje

ENERGYTECH med Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen

Scann og besøk bedriften
http://solenergiklyngen.no/

ENERGYTECH
TRINE KOPSTAD 
BERENTSEN
CEO
SOLENERGIKLYNGEN
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Tema Perspektiv

Omstilling og innovasjon 
i praksis
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med de daglige lederne 
i ProtoMore og iKuben, Hilde Aspås og Finn Amundsen, om 
digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller. NCE iKuben er en 
tverr-industriell klynge med deltagerbedrifter innen produksjon, 
teknologi, akademia, FoU og offentlig sektor. ProtoMore åpnet i 
2016 Norges første industrielle innovasjonsLAB, og har siden da 
hatt workshops med flere tusen deltagere. I podcasten diskuterer 
Silvija, Hilde og Finn hvordan digitalisering kan være med på å øke 
lønnsomheten for bedrifter. 

Om bedriften
NCE iKuben er en tverr-industriell klynge med deltagerbedrifter 
innen produksjon, teknologi, akademia, FoU og offentlig sektor. 
iKuben er et nasjonalt kompetansesenter for innovasjon og 
omstilling, med administrasjon i Molde. Klyngen har særlig fokus 
på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller. ProtoMore 
åpnet i 2016 Norges første industrielle innovasjonsLAB, og har 
siden da hatt workshops med flere tusen deltagere. Hit kommer 
både nytt og etablert næringsliv. Små, mellomstore og store 
bedrifter samt offentlig sektor bruker ProtoMore-metoden i sine 
innovasjonsprosesser.

Refleksjon
På hvilken måte mener du vi kan bygge en kultur som fremmer 
innovasjon, samarbeid og deling, og hvordan kan man digitalisere 
på en måte som skaper økt lønnsomhet?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Hilde & Finn 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: CLUSTER

Innspilt: MOLDE

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Endring og innovasjon 
• Teknologi og verdihøsting 
• NCE iKuben 
• Prosjektet 
• ProtoMore 
• InnovasjonsLAB og Startup

Anbefalt lesing: 

• https://protomore.no/
 

LØRNSOC med Hilde Aspås & Finn Amundsen, ProtoMore og iKuben

LØRNSOC
HILDE ASPÅS & FINN 
AMUNDSEN
CEO
PROTOMORE OG IKUBEN

PODKAST #175 OMSTILLING OG INNOVASJON I PRAKSIS. HILDE ASPÅS & FINN AMUNDSEN, PROTOMORE OG IKUBEN
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Podkast  #175

LØRNSOC med Hilde Aspås & Finn Amundsen, ProtoMore og iKuben

 Det ligger store 
muligheter i å arbeide 
sammen på tvers av 
bransjer og fag for å 

utvikle nye ting.
- Hilde Aspås & Finn 

Amundsen



Intervju
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Hvem er dere, og hvordan ble dere 
interessert i teknologi?  
Hilde: Biolog som har arbeidet både 
innen naturforvaltning og privat 
virksomhet. Har gjennom jobben 
som klyngeleder sett hvor store 
muligheter det ligger i å arbeide 
sammen på tvers av bransjer og fag 
for å utvikle nye ting.  
Finn: Bakgrunn fra større 
internasjonale farmasøytiske 
selskap. Arbeidet mye med 
gründere og SMB bedrifter. 
Faglig bakgrunn fra IT og økonomi. 
Har sett hvor stor betydning det 
har å få bedrifter og bedriftsledere 
til å bli utfordret i eget tankesett - 
vise globale trender, og få de til å 
utforske muligheter i egen bedrift.  

Hva gjør dere på jobben?  
Vår oppgave er å skape 
møteplasser, utvikle verktøy, 
gjennomføre prosjekter og bygge 
kultur som fremmer innovasjon, 
samarbeid og deling på tvers av 
virksomhetene. Vi vet at de som 
skal lykkes i morgen må ha vilje til 
endring og transformasjon i dag.  

Hva er de viktigste konseptene 
i digitalisering, bærekraft og 
forretningsmodeller?  
Kompetanseheving, forskning, 
utvikling, innovasjon, ledelse og 
strategi, teknologi og verdihøstning. 

Hvorfor er det spennende?  
Klimaendringer gjør at vi må 
tenke helt nytt på måten vi driver 
business på. Her er Teknologi og 
bærekraft  drivere i å skape nye 
forretningsmodeller. 

Hva synes dere er de mest 
interessante kontroverser?  
Fokuset på teknologi er så stort 
at man glemmer behovet for 
å omstille menneskene. Man 
må ikke glemme å jobbe med 
endringsvilje og evne hos de 
enkelte medarbeiderne.  Hvordan 
dekke kundebehovet bedre slik at 
kunden opplever større verdi og er 
villig til å betale mer for tjenesten 
eller produktet.  Bærekraft 
ikke bare som en premiss, men 
som en mulig-gjører i å utvikle nye 
produkter og forretningsmodeller. 
Bedriftene må kunne benytte 
teknologi og foretingsmodeller 
til, ikke bare å redusere klima 
avtrykket, men helst gi positivt 
bidrag - tenk sirkulære verdikjeder. 

Hvordan pleier dere å forklare 
digitalisering, bærekraft og 
forretningsmodeller? 
Digitalisering er hvordan vi 
anvender ny teknologi til å 
skape nye produkter, tjenester 
og forretningsmodeller. 
Bærekraft definerer vi som 
den triple bunnlinjen med 
økonomisk, miljømessig og sosial 
bærekraft. Forretningsmodeller 
beskrives som hvordan vi 
produserer, distribuerer  og fanger 
verdi. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?  Norge har mange små 
og mellomstore bedrifter. Små 
bedrifter har større muligheter for 
å omstille seg raskt. Får norske 
bedrifter tilført riktig kompetanse 
vil de ha mulighet for å utnytte de 
endringer som skje raskere enn 
land med flest store bedrifter. 

En favoritt fremtidssitat? 
Knowledge is having the right 
answer, intelligence is asking the 
right question.

Viktigste poeng om digitalisering, 
bærekraft og forretningsmodeller 
fra vår samtale? 
Rask omstilling er helt nødvendig, 
for bedriftene, for arbeidstagerne, 
for norsk velferd og for kloden. 

LØRNSOC med Hilde Aspås & Finn Amundsen, ProtoMore og iKuben
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Hvilken effekt har samarbeid med små 
og gründerbedrifter?
a) Tidkrevende i forhold til å jobbe
med større konserner som har større
innvirkningskraft
b) Det er en mer tidkrevende prosess
på grunn av at større konserner er mer
synlig, men når man når gjennombruddet
har man kortere beslutningsvei i små
bedrifter som resulterer til raskere
realisering av tjenesten
c) Prosessen går raskere og man er mer
synlig

Prosessen går raskere og man er mer 
synlig

Bransjeklynger er sammensatt av 
bedrifter innenfor samme bransje, mens 
tverrfaglig klynge består av bedrifter på 
tvers av bransjer

Samarbeid mellom og i bransjer er 
med på næringsutvikling med å styrke 
næringslivets konkurransekraft

Hva er forskjellen på en bransjeklynge og 
en tverrfaglig sammensatt klynge?
a) Bransjeklynger er sammensatt av
bedrifter innenfor samme bransje, mens
tverrfaglig klynge består av bedrifter på
tvers av bransjer
b) Det er ingen forskjell. Det er også
tverrfaglig å samarbeide innad i lik
bransje
c) Forskjellen er at bransjeklynger
representerer eksisterende bedrifter i
næringslivet, mens tverrfaglige klynger
representerer ulike fag innen akademia

Hvorfor ønsker man klynger?
a) Det samler kunnskap på ett sted i
stedefor spredt. Dermed har man mer
oversikt over utviklingen i næringslivet
b) Samarbeid mellom og i bransjer er
med på næringsutvikling med å styrke
næringslivets konkurransekraft
c) I klynger får man snakket med
hverandre på tvers av bransjer

LØRNSOC med Hilde Aspås & Finn Amundsen, ProtoMore og iKuben

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

LØRNSOC
HILDE ASPÅS & FINN 
AMUNDSEN
CEO
PROTOMORE OG IKUBEN
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Tema Perspektiv

Et hav av muligheter
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO og 
Co-founder av Katapult Ocean, Maren Hjorth Bauer. Katapult 
Ocean bistår ambisiøse gründere med å løse utfordringer knyttet 
til havet. I episoden forteller Maren om reisen hun har hatt 
med Katapult Ocean og hvordan de klarte å få på plass over 
80 mentorer fra hele verden, bygget en pipeline av over 500 
selskaper, hentet 4 milliarder dollar til fondet, og startet deres 
aller første akseleratorprogram. Hun forteller også om hvordan 
vi bør gå frem for å løse de alvorlige utfordringene knyttet til 
verdenshavene vi ser i dag. 

Om bedriften
Katapult Ocean investerer i og støtter oppstartselskaper med en 
positiv innvirkning på havet vårt. Selskapet gjør dette gjennom 
deres havpåvirkningsakselerator, Katapult Ocean-fondet, og ved å 
skape en positiv bevissthet om de store forretningsmulighetene i 
et bærekraftig hav. Katapult Ocean har til nå gjort 23 investeringer 
i spennende havteknologiske selskaper fra hele verden (14 land, 4 
kontinenter).

Refleksjon
Det sies at edtech gjør læring enklere og mer tilgjengelig, men er 
det egentlig bedre å lære gjennom digitale verktøy, eller forsvinner 
noe når man går bort fra de analoge verktøyene?

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Maren Hjorth Bauer 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: CLUSTER

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Havteknologi 
• Innovasjon 
• Katapult sitt akselleratorprogram

Anbefalt lesing: 

• https://katapultocean.com/
 

OCEANTECH med Maren Hjorth Bauer, Katapult Ocean

OCEANTECH
MAREN HJORTH BAUER
CEO OG CO-FOUNDER
KATAPULT OCEAN

PODKAST #224 ET HAV AV MULIGHETER. MAREN HJORTH BAUER, KATAPULT OCEAN
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Podkast  #224

OCEANTECH med Maren Hjorth Bauer, Katapult Ocean

 Det er utrolig 
mange muligheter for å 
bygge lønnsomme store 
tech selskaper som løser 
noen av utfordringene vi 

har i havet. Har du lyst til 
å jobbe med spennende 

temaer, bærekraft, tech og 
samtidig bygge selskaper 

bør du jobbe med havtech.
- Maren Hjorth Bauer



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i havtech?   
jeg har alltid hatt lyst til å bidra til 
å løse noen av de utfordringene vi 
har i verden, og i dag er det tydelig 
at tilstanden i verdenshavene 
er alvorlig, men samtidig kan ny 
teknologi og nye selskaper finne 
helt nye løsninger. Jeg jobbet i 
shipping for en del år siden og ble 
for utålmodig, ting gikk for sakte. Å 
ta i bruk ny tech gikk veldig treigt  

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?   
Støtter råflinke ambisiøse gründere 
med å lykkes. Gründere som ønsker 
å løse utfordringer i havet. 

Hva fokuserer du på innen havtech?   
alt!  

Hvorfor er det spennende?   
70% av jorda er dekket av hav! Vi 
kjenner en mikroskopisk del av 
det. Å være med å hjelpe selskaper 
som jobber med å ta vare på havet, 
bruke det på en bærekraftig måte 
og samtidig forstå mer av havet er 
utrolig spennende. 

Dine egne prosjekter siste året?   
Startet katapult ocean i april, 
jobbet med å få på plass 80+ 
mentorer fra hele verden, bygget 
pipeline av over 500 selskaper, 
hentet 4 mill usd til fondet, 
rekruttert fantastisk team og 
startet første akseleratorprogram.  

Dine andre favoritteksempler 
på havtech internasjonalt og 
nasjonalt?   
Det er så mange!! Men selskapene 
i akseleratorprogrammet vårt er 
favoritter. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Hvor viktig et friskt hav er for 
at vi kan leve på jorda- hvordan 
alt henger sammen. Hvor viktig 
natur og hav er for oss også 
psykisk. I tillegg til kunnskap om 
hvordan bruke nye teknologier til å 
løse utfordinger i miljøer.   

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?   
Vi er gode på å bruke naturen og 
havet for å koble av- og dermed 
forstå denne viktige relasjonen.  

Viktigste poeng fra vår samtale?   
Det er utrolig mange muligheter 
for å bygge lønn   somme 
store tech selskaper som løser 
noen av utford  ringene vi har i havet. 
Har du lyst til å jobbe med spenn-
ende temaer, bærekraft, tech og 
samtidig bygge selskaper bør du 
jobbe med havtech. 

OCEANTECH med Maren Hjorth Bauer, Katapult Ocean
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Hvorfor må maritime selskaper tenke 
helt nytt?
a) IMO (International Maritime
Organization) krever en betydelig
reduksjon i utslipp
b) Det er konkurranse mellom
selskapene da flere aktører kommer på
markedet
c) De gamle systemene fungerer ikke
optimalt

IMO (International Maritime Organization) 
krever en betydelig reduksjon i utslipp

Norge har stor kompetanse med ledende 
selskaper innen shipping, oppdrett og 
fiske

Man må synliggjøre nye løsninger som 
fungerer

Hvorfor ønsker bedrifter fra hele verden 
å komme til Norge for å lære om nye 
maritime løsninger?
a) Norge har stor kompetanse med
ledende selskaper innen shipping,
oppdrett og fiske
b) Norge har gjort en svært god jobb når
det kommer til markedsføringen av disse
løsningene
c) Nøkkelen ligger i å ha gode
kontakter og vise til gode eksempler
på løsniNøkkelen ligger i å ha gode
kontakter og vise til gode eksempler på
løsninger nger

Hvordan involverer man flere parter til å 
ta del i de maritime endringene?
a) Dette vil skje automatisk med tiden
b) Man må skape flere krav og
strengere straffer for de som ikke følger
reguleringene
c) Man må synliggjøre nye løsninger
som fungerer Man må synliggjøre nye
løsninger som fungerer

OCEANTECH med Maren Hjorth Bauer, Katapult Ocean

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

OCEANTECH
MAREN HJORTH BAUER
CEO OG CO-FOUNDER
KATAPULT OCEAN
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Tema Perspektiv

Læringsteknologi
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Klyngeleder i 
Oslo Edtech cluster, Hege Tollerud. Oslo Edtech Cluster er et 
nettverk for selskaper som jobber med læringsteknologi og som 
tilrettelegger for aktiviteter og møteplasser som er av verdi for 
medlemmene. I episoden diskuterer Hege og Silvija hva vi bør lære 
om i fremtiden og hvilke norske selskaper som vokser frem innen 
Edtech akkurat nå. Hege kommer også med noen spennende 
eksempler på ny læringsteknologi. 

Om bedriften
Oslo Edtech Cluster er et nettverk for bedrifter og aktører 
innenfor læringsteknologi. Klyngen jobber med markedsaktiviteter, 
kobling mot FoU, synliggjøring og kommunikasjon for deltakerne 
– nasjonalt og internasjonalt. Oslo Edtech Cluster ble 
godkjent som ARENA-klynge gjennom Norwegian Innovation 
Clusterssommeren 2015. Programmet finansieres av Innovasjon 
Norge, Forskningsrådet og SIVA.

Refleksjon
Hege Tollerud mener delingskulturen i Norge er unik som 
en stor grunn for god vekst av Edtech. Skyldes suksess fra 
kunnskapsdelte eksempler at vi må dele med hverandre fordi 
markedet ellers er for lite til å lykkes alene, eller er vi tradisjonelt 
åpne og tenker ikke på å utvide markedsområder? Hvordan ville 
en slik delingskultur resultert seg i Kina som posisjonerer seg i 
digital utvikling i forhold?

Tema:  EDTECH 

Gjest:    Hege Tollerud 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: CLUSTER

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Læringsteknologi 
• Eksempler på Edtech-selskaper 
• 21. århundrets ferdigheter

Anbefalt lesing: 

• http://osloedtech.no/
 

EDTECH med Hege Tollerud, Oslo Edtech Cluster

EDTECH
HEGE TOLLERUD
KLYNGELEDER
OSLO EDTECH CLUSTER

PODKAST #226 LÆRINGSTEKNOLOGI. HEGE TOLLERUD, OSLO EDTECH CLUSTER



17

Podkast  #226

EDTECH med Hege Tollerud, Oslo Edtech Cluster

 Edtech kan endre 
måtene vi lærer på 

totalt, og det kan gjøre 
at læringen tilpasses den 
enkeltes nivå og behov. Vi 

må alle fortsette å lære 
hele livet, edtech gjør 

læring mer tilgjengelig.
- Hege Tollerud
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i edtech?  
Jeg har bakgrunn innen 
kommunikasjon og profilering. Men 
mange år med arbeid innen miljøer 
som har fokus på næringsutvikling 
og vekst var det veldig spennende 
å få muligheten til å jobbe med 
alle de flinke utviklerne av edtech 
gjennom dette klyngesamarbeidet. 

Hva gjør dere på jobben?  
Tilrettelegger for aktiviteter og 
møteplasser som er av verdi for 
medlemmene, synliggjør den 
norske edtechnæringen nasjonalt 
og internasjonalt og fordelene ved 
bruk av god læringsteknologi. 

Hva er de viktigste konseptene i 
edtech?  
At det kan tilrettelegge for at vi i 
langt større grad produserer egen 
kunnskap, ikke bare konsumerer. 

Hvorfor er det spennende?  
Kan endre måtene vi lærer på 
totalt, og tilpasses den enkeltes 
nivå og behov. Og vi må alle 
fortsette å lære hele livet, edtech 
gjør læring mer tilgjengelig. 

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
Den evige diskusjonen om dingser, 
i stedet for fokus på muligheter, 
innhold og riktig bruk.  

Dine egne prosjekter innen edtech?  
Drive klyngen og stimulere til gode 
samarbeidsprosjekter. 

Dine andre favoritteksempler på 
edtech internasjonalt og nasjonalt?  
For meg handler det mest om 
samarbeid og møteplasser, hvilke 
arenaer det det er smart for våre 
medlemmer å være på. EdtechX 
i London er et bra event å bygge 
nettverk med ulike miljøer på. 

Hvordan pleier du å forklare 
edtech?  
Teknologi, av alle slag, som bidrar 
til bedre læring. For alle. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?  
Jeg tror vi har god pedagogisk 
forståelse og tilnærming 

Viktigste poeng om edtech fra vår 
samtale?  
At det er viktig med samarbeid og 
deling av kunnskap og erfaringer. 

EDTECH med Hege Tollerud, Oslo Edtech Cluster
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Hva er unikt med EdTech utviklingen i 
Norge?
a) Vi har kultur for å konkurrere
b) Vi har kultur for å samarbeide og dele
c) Vi har kultur for å prøve ut nye
muligheter

Vi har kultur for å samarbeide og dele Hun er god på å koble mennesker 
sammen for å skape synlighet og vekst

Gjøre læring motiverende og tilpasset 
hver enkelt

Hvordan bruker Hege sin journalist 
utdannelse i EdTech-næringen?
a) Hun vet hvordan man engasjerer
mennesker i saker hun brenner for
b) Hun har lært seg å være kritisk og
spørrende når det kommer til store
avgjørelser
c) Hun er god på å koble mennesker
sammen for å skape synlighet og vekst

Hva vil EdTech Cluster bidra med?
a) Mer effektiv læring i skole og høyere
utdanning
b) Gjøre læring motiverende og tilpasset
hver enkelt
c) Lage enkle systemer for ny-
oppstartede bedrifter

EDTECH med Hege Tollerud, Oslo Edtech Cluster

Scann og besøk bedriften
http://osloedtech.no/

EDTECH
HEGE TOLLERUD
KLYNGELEDER
OSLO EDTECH CLUSTER
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Tema Perspektiv

Kompetanse for 
fremtiden
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder 
for forskningsdrevet innovasjon i Oslo Edtech Cluster, Mihaela 
Tabacaru. Oslo Edtech cluster er et nettverk for selskaper 
som jobber med læringsteknologi. Mihaela sin oppgave er å 
koble forskning i læringsteknologi med bedrifter som utvikler 
læringsteknologi. I episoden får du blant annet vite hva som er 
greia med edtech, samt hva som er de viktigste kompetansene 
og evnene for fremtiden. Mihaela forteller også om hva 
fagkompetanse, relasjonskompetanse, gjennomføringskompetanse 
og endringskompetanse har til felles. 

Om bedriften
Oslo Edtech Cluster er et nettverk for bedrifter og aktører 
innenfor læringsteknologi. Klyngen jobber med markedsaktiviteter, 
kobling mot FoU, synliggjøring og kommunikasjon for deltakerne 
– nasjonalt og internasjonalt. Oslo Edtech Cluster ble 
godkjent som ARENA-klynge gjennom Norwegian Innovation 
Clusterssommeren 2015. Programmet finansieres av Innovasjon 
Norge, Forskningsrådet og SIVA.

Refleksjon
Norsk edtech er i sterk vekst og gjør at læring kan gjøres smartere 
og mer motiverende. Kan digitale verktøy ende opp med å erstatte 
lærere i fremtiden?

Tema:  EDTECH 

Gjest:    Mihaela Tabacaru 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: CLUSTER

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Edtech 
• Kompetanse for fremtiden 
• Tolerance for Ambiguity 
• Organisasjonspsykologi

Anbefalt lesing: 

• http://osloedtech.no/
 

EDTECH med Mihaela Tabacaru, Oslo Edtech Cluster
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EDTECH med Mihaela Tabacaru, Oslo Edtech Cluster

 De evenene jeg tror 
er viktig for fremtiden 

er å ha noe som man på 
engelsk kaller, «Tolerance 

for Ambiguity». Det 
handler om å tåle at ting 
ikke er klart, men mestre 
å navigere i usikkerheten. 
Det vi skal utvikle i skoler 
og organisasjoner fremover 

er evnen til å navigere 
i utydelige og tvetydige 

situasjoner.
- Mihaela Tabacaru
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i edtech? 
Jeg er organisasjonspsykolog og 
i overkant interessert i hvordan 
man kan forberede studenter 
og elever på en usikker framtid, 
hvor digitalisering ikke er noe 
som kommer, men snarere et 
eksisterende faktum. Jeg ble 
interessert i edtech da jeg selv ble 
medgründer og ville introdusere 
lean prosjektstyringsverktøy til 
elever i grunnskolen.

Hva gjør dere på jobben? 
Jeg kobler to siloer sammen: 
forskning i læringsteknologi, 
og bedrifter som utvikler 
læringsteknologi. Jeg prøver å 
få disse to siloene til å møtes og 
jobbe sammen. Har god oversikt 
over finansieringsmuligheter innen 
edtech-feltet både i Norge og 
internasjonalt.

Hva er de viktigste konseptene 
i edtech? 
Læring hvor som helst, når som 
helst, med en prosess som ikke 
speiler helt den analoge prosessen. 
Det gir mye mer frihet til brukeren.

Hvorfor er det så spennende? 
Det kan være demokratiserende – 
en til mange og mange til mange. 
Det gir en plattform for spredning 
som analog undervisning ikke kan 
gi.

Hva synes du er de mest 
interessante motsetningene? 
Strøm på pen – hvorfor 
undervisningsprosessen ikke endres 
med bruk av teknologi. Hvorvidt 
vi kan utvikle kaos-navigering / 
metakognitive verktøy som skal 
hjelpe oss i en digital framtid.

Dine egne prosjekter innen edtech? 
Kanban-verktøy for elever, og 
mye «mindset»-forberedelser 
på hvilke typer kompetanse 
vi må utvikle: fagkompetanse, 
gjennomføringskompetanse, 
relasjonskompetanse og 
endringskompetanse.

Har du andre gode eksempler på 
edtech internasjonalt og nasjonalt?
Et veldig fint verktøy for å evaluere 
edtech-kvalitet utviklet i Finland – 
Kokoa Standard.

Hvordan pleier du å forklare 
edtech?
Lær hvor som helst, når som helst.

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt?
Demokratisering av beslutnings-
prosesser, lite hierarki som 
hjelper med å ta initiativ og endre 
prosesser.

EDTECH med Mihaela Tabacaru, Oslo Edtech Cluster
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Mihaela Tabacaru snakker om at 
mennesker bør utvikler 4 typer 
kompetanser i framtiden. Hvilke?
a) Fagkompetanse, relasjons  -
kompetansen, gjennomførings-
kompetanse, endringskompetanse.
b) Fagkompetanse, relasjons
kompetanse, struktur kompetanse,
endringskompetanse
c) Fagkompetanse, forsknings
kompetanse, struktur kompetanse,
endringskompetanse

Fagkompetanse, relasjonskompetansen, 
gjennomføringskompetanse, 
endringskompetanse.

Kunnskap om hvordan man tilegner seg 
kunnskap

Læringsteknologi

Hva er Meta kognitive verktøy i en digital 
verden?
a) Kunnskap om hvordan man tilegner
seg kunnskap
b) Kunnskap om hvordan ting var før
c) Kunnskap om samfunnet i framtiden

Hva jobber Oslo EdTech Cluster med?
a) Læringsteknologi
b) Fornybar energi
c) Robotstyrte biler

EDTECH med Mihaela Tabacaru, Oslo Edtech Cluster

Scann og besøk bedriften
http://osloedtech.no/

EDTECH
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INNOVASJON
OSLO EDTECH CLUSTER
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Tema Perspektiv

Helse — den nye 
industrien
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Norway 
Health Tech, Kathrine Myhre, om fremtidens Helse-Norge og 
hvordan vi kan løse pasient-utfordringer og lage nye helse-
løsninger. Norway Health Tech sine fokusområder er å legge til 
rette for FoU og industrisamarbeid mellom forsknings-, industri- 
og helsepersonell. I podcasten diskuterer Kathrine og Silvija 
hvordan vi kan gjøre Norge til verdens beste arena for helse-
innovasjon. Vi lærer også mer om hvordan AI og Big Data er i ferd 
med å endre diagnostikk og legemidler i det norske helsevesenet.

Om bedriften
Norway Health Tech teller nærmere 270 medlemmer. 
Organisasjonen sine fokusområder er å legge til rette for FoU og 
industrisamarbeid mellom forsknings-, industri- og helsepersonell. 
NHT stimulerer og hjelper til med markeds-drevet innovasjon og 
legge til rette for kliniske studier, testing og verifikasjoner. NHT er 
med på forretningsutvikling og internasjonal skalering, blant annet 
gjennom å trekke investeringskapital til Norge, og organisasjonen 
spiller en rolle i innovative anskaffelsesprosesser.

Refleksjon
Norge trenger å skape nye industrier, og her kan helsesektoren bli 
en gullgruve. Helseteknologi trer frem som en måte å skape nye 
arbeidsplasser og nødvendige eksportinntekter på, samtidig som 
den kan redusere kostnadene i en sektor som forventes å bli enda 
dyrere for velferdsstaten Norge i fremtiden. Samtidig kan ordene 
sykehus og eksperimentering ses på som til dels motstridende; 
dagens helsepolitikk har ført til økt byråkrati, og sykehus er 
kjent for å ha lange beslutningslinjer. Hvordan kan man da sikre 
at teknologiske løsninger som er til det beste for pasientene 
faktisk blir testet og implementert av sykehusene? Hvem bør ha 
beslutningsmyndighet?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Kathrine Myhre 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: CLUSTER

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Norges største helseklynge 
• Helseteknologi 
• AI og BigData 
• Fremtidens helse

Anbefalt lesing: 

• https://www.norwayhealthtech.com/
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Podkast  #238

HEALTHTECH med Kathrine Myhre, Norway Health Tech

 Norge må skape 300 
000 nye arbeidsplasser 

innen 2030 og ytterligere 
750 milliarder i 
eksportinntekter 

for å opprettholde 
vårt velferdsnivå og 

velferdssamfunn. Helse 
er den eneste industrien 
i Norge som både kan 
redusere kostnader og 

bidra til å skape inntekter 
for Norge.

- Kathrine Myhre
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i healthtech?  
Jeg er statsviter av bakgrunn, og 
har gjennom hele karrieren jobbet 
med å bygge nettverk og med 
innovasjon og næringsutvikling. 
Jeg ønsker å bidra til å løse større 
komplekse samfunnsutfordringer 
som kan ha stor påvirkning. Helse 
er i så måte viktig både for den 
enkelte borger, for samfunnet 
og for norsk næringsutvikling og 
industri. Et skikkelig kinderegg.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Norway Health Tech bygger 
nettverk og tillitsfulle relasjoner 
til alle aktørene i verdikjeden i 
helse, og bruker dem til å åpne 
dørene for gründere og selskaper i 
helse – og til å løse utfordringer i 
helsesektoren ved å koble dem opp 
mot FoU, næring, teknologi og så 
videre.

Hva er viktig innen healthtech? 
Det kan grovt deles i tre: e-helse 
/ digitale løsninger inkludert AI og 
big data, medtech/diagnostikk og 
legemidler.

Hvorfor er det så spennende? 
Norge har så mye talent, teknologi 
og kunnskap som vi kan bruke til å 
lage fremtidsrettede produkter og 
løsninger som løser store globale 
helseutfordringer. 

Hva synes du er de mest 
interessante motsetningene?  
Det mest krevende er å få det 
offentlige helsevesenet til å se 
verdien og potensialet i å være 
samarbeidspartner og marked for 
norske helseselskaper. Politikerne 
er der og ser det – i det offentlige 
helsevesenet er det mye kultur 
og mange oppfatninger som må 
endres og tillit og kunnskap som 
må bygges. 

Hvilke prosjekter har du jobbet 
med det siste året?  
Norway Health Tech er i seg selv et 
meget stort og gøyalt prosjekt. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Hvordan går vi frem for å løse store, 
komplekse utfordringer … bruk 
av kompetanse og teknologi fra 
ulike disipliner, evnen til å jobbe 
tverrfaglig, kreativitet og evne til å 
tenke innovativt og utenfor boksen. 
Mennesker i arbeidslivet må bygge 
tillit i nye relasjoner på en god 
og effektiv måte, og tilpasse seg 
omstillinger raskt. Forståelse for 
teknologi blir avgjørende.

Ditt beste sitat om healthtech? 
«Great ideas never reach the 
unprepared mind.»

Hva er det viktigste poenget fra det 
vi har snakket om nå?  
Norge må skape 300 000 nye 
arbeidsplasser innen 2030 og 
generere nye 750 milliarder i 
eksportinntekter for å opprettholde 
velferdsnivået vårt. Helse er den 
eneste norske industrien som både 
bidrar til å redusere kostnader og 
skape inntekter for Norge. 

HEALTHTECH med Kathrine Myhre, Norway Health Tech
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Hvor mange nye arbeidsplasser må 
skapes i framtiden for at Norge som 
nasjon skal kunne opprettholde det 
velferdstilbudet man har i dag?
a) 200 000 nye arbeidsplasser
b) 50 000 nye arbeidsplasser
c) 300 000 nye arbeidsplasser

300 000 nye arbeidsplasser Sterk innkjøpskraft, kunnskapsrike 
brukere og tilgjengelig data

Sykehusene kan utøve mer presis 
diagnostikk og behandling

Hva nevnes som tre grunner til at Norge 
har noen av de beste forutsetningene 
av alle til å kunne effektivisere 
helsetjenestene våre?
a) Sterk innkjøpskraft, kunnskapsrike
brukere og tilgjengelig data
b) Politisk stabilitet, lavt korrupsjonsnivå
og tilgjengelig data
c) Sterk innkjøpskraft, mange gründere
og god infrastruktur

Hva er fordelen med tilgjengelig data om 
genetikken vår?
a) Personer kan utøve selvdiagnostisering
før de får behandling av leger
b) Sykehusene kan utøve mer presis
diagnostikk og behandling
c) Dataene kan selges til
forskningsprosjekter

HEALTHTECH med Kathrine Myhre, Norway Health Tech

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

Byggenæringens nye 
kunnskapspark
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i 
Construction City, Benedicte Økland, om? hvordan denne nye 
klyngen i byggebransjen skal skape et økosystem for gode ideer. 
Benedicte deler sine erfaringer om hvordan det er å bygge opp 
Construction City, som er Norges første klynge for bygg-, anleggs- 
og eiendomsbransjen. Hun forteller også sine tanker om hvordan 
et sunt klynge-miljø fungerer, om hva deltakerne i klyngen 
kan være åpne om, og om hva de er nødt til å beskytte som 
forretningshemmeligheter.

Om bedriften
Construction City er en klynge som har i oppdrag å drive 
samhandling, samlokalisering og nye løsninger innenfor 
byggebransjen. Et sted der tradisjonelle konkurrenter, store 
entreprenører og innovative oppstartsbedrifter møtes på tvers av 
sektorer for å dele innsikt, samarbeide om prosjekter og bygge 
bransjens samlede konkurransekraft. Siden starten i 2018 har 
stadig flere virksomheter og organisasjoner blitt medlemmer av 
klyngen for å utforske nye arbeidsmetoder, trappe opp bruken 
av smart teknologi og utvikle en mer bærekraftig praksis. Ved å 
organisere seg som en klynge sørger Construction City for rask og 
direkte utveksling av innsikt.

Refleksjon
Byggebransjen har ofte mottatt kritikk for ikke å utnytte 
potensialet som ligger i ny teknologi. På hvilke måter tror du at for 
eksempel VR, kunstig intelligens og økt datakraft kan være med på 
å revolusjonere byggebransjen i tiden fremover? 

Tema:  BUILDTECH 

Gjest:    Benedicte Økland 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: CLUSTER

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Byggteknologi 
• Kunnskapsdeling 
• Innovasjon

Anbefalt lesing: 

• https://constructioncity.no/
 

BUILDTECH med Benedicte Økland, Construction City
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Podkast  #273

BUILDTECH med Benedicte Økland, Construction City

 De etablerte 
aktørene må være en 
god plattform for de 

nye og mindre. Goliat 
må samarbeide med 

David. De må være åpne 
for og legge til rette for 
kunnskapsdeling slik at 
klyngen kan ha tillit nok 
til å ta risiko - sammen.

- Benedicte Økland
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i bygg-tech? 
Jeg jobbet som politisk rådgiver 
for Høyre på Stortinget fra 2009–
2013, med ansvar for transport- 
og kommunikasjonsfeltet. Det 
var mange interessante debatter 
knyttet til utviklingen av ny 
teknologi, og jeg så hvor fort ting 
var i ferd med å gå – og hvor 
vanskelig det var å skjønne hvordan 
man best skal utnytte mulighetene. 
I 2010 var jeg med på å utarbeide et 
politisk program for digitalisering 
kalt «Enklere hverdag», hvor 
vi blant annet tok for oss 
infrastruktur og utbygging. ITS, 
nødnett og datalagringsdirektiv var 
blant sakene jeg jobbet konkret 
med. Jeg begynte i OBOS i januar 
2016, og her ble jeg veldig nysgjerrig 
på hvordan ny teknologi kunne 
skape nye muligheter i bransjen vår, 
som lenge har blitt kritisert for å 
være uproduktiv og konservativ.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Det viktigste vi gjør, er å bygge opp 
Norges første klynge for bygg-, 
anleggs- og eiendomsbransjen.

Hva er du mest opptatt av innen 
bygg-tech? 
Jeg er opptatt av å se på 
mulighetene for hvordan vi kan 
bygge et spennende økosystem for 
innovasjon innen bransjen vår, som 
gir de ønskede effektene og som 
gjør en forskjell.

Hvorfor er det spennende? 
Det er spennende fordi det ikke har 
vært gjort før, så vidt vi vet.

Hva synes du er de mest 
interessante utfordringene? 
Det kan være en utfordring 
å vite hvordan man skaper 
god samhandling uten å 
ødelegge konkurransen. Hva 
kan man være åpne om, og hva 
skal fortsatt beskyttes som 
forretningshemmeligheter?

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Jeg har vært involvert i et 
pilotprosjekt som skal åpne på 
Ulven til sommeren.

Dine andre favoritteksempler 
på bygg-tech internasjonalt og 
nasjonalt? 
Spacemaker, Alice og Dimension 10. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Å stille spørsmål (på en konstruktiv 
måte) og utnytte nye muligheter – 
uavhengig av næring.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Miljøet i Startup-lab, på Mesh og 
med Proptech Norway har vært 
med på å øke bevisstheten 
rundt at vi må utvikle oss som 
bransje og drive innovasjon. Jeg 
tror «sense of urgency» har økt 
betydelig bare de siste årene. 

Har du et favoritt-fremtidssitat? 
«Fremtiden er det som skjer når du 
planlegger noe annet». 

Viktigste poeng fra samtalen vår?  
Innovasjon i byggebransjen er 
i ferd med å nå et nytt (og 
nødvendig) nivå. Det skal 
Construction City bidra til å 
forsterke. Vi har mye kompetanse 
hos medlemmene våre, med høye 
ambisjoner for sine fagfelt. 

BUILDTECH med Benedicte Økland, Construction City
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Er Construction City en klynge eller en 
instans? Og hva er oppdraget deres?
a) En klynge som har til oppdrag å drive
samhandling ovenfor løsninger innenfor
byggebransjen i samhandling med
Infrastrukturdepartementet
b) En statlig instans som har til oppdrag
å drive samhandling ovenfor løsninger
innenfor byggebransjen
c) En klynge som har til oppdrag å drive
samhandling, samlokalisering og nye
løsninger innenfor byggebransjen

En klynge som har til oppdrag å drive 
samhandling, samlokalisering og nye 
løsninger innenfor byggebransjen

Kontorbygg Senter for forskningsdrevet innovasjon

Hva fokuserer Construction City mest 
på?
a) Boligblokker
b) Kontorbygg
c) Resteurantlokaler

Hva står SFI for?
a) Senter for forskningsinformasjon
b) Senter for forskningsinstitusjoner
c) Senter for forskningsdrevet innovasjon

BUILDTECH med Benedicte Økland, Construction City

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

BUILDTECH
BENEDICTE ØKLAND
DAGLIG LEDER
CONSTRUCTION CITY
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Tema Perspektiv

Technology that solves 
sustainability issues
In this episode of LØRN, Silvija speaks to CEO of Katapult, Cilia 
Holmes Indahl, about how they create a world where all capital, 
tech and people are put to work for a better future to accelerate 
businesses and solve global problems. The EQT Foundation 
announced the appointment of Cilia Holmes Indahl, currently 
CEO of Katapult Group, as Head of the EQT Foundation, effective 
August 2020. In her new role, Cilia is responsible for developing 
and executing on the Foundation’s strategic agenda. She is also 
a mentor at Katapult Accelerator, a Sustainable Business Model 
Expert and CEO of Nordic Impact.

Om bedriften
Katapult mobiliserer økonomiske og menneskelige ressurser 
for å påvirke fokuserte teknologibedrifter gjennom Katapult 
investeringsprogrammer. Katapult har tro på at eksponentiell 
teknologi som brukes på FNs SDG vil levere overlegen risikojustert 
avkastning sammen med positiv innvirkning. Siden 2017 har 
Katapult Accelerator investert i 60 impact-tech startups fra over 
20 land, og kjørt akseleratorprogrammer i Oslo, København og 
digitalt over hele verden.

Refleksjon
Thomas Edison once said: “There is no substitute for hard work.” 
Is it true that although things always get tough, we can solve 
anything if we are determined enough?

Tema:  TECH4GOOD 

Gjest:    Cilia Holmes Indahl 

Språk:  English

Persepktiv: CLUSTER

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Accelerating businesses 
• Green economy 
• Start up´s

Anbefalt lesing: 

• The purpose of capital
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TECH4GOOD med Cilia Holmes Indahl, Katapult

 If we are to live 
in a sustainable and 

equitable society with ok 
temperatures, we need to 
invest in tech that solves 

the global problems at the 
appropriate scale, she says.

- Cilia Holmes Indahl
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Who are you and how did you 
become interested in this 
technology?  
I’m a business model nerd who 
set out to prove that for-profit, 
impact-driven tech start-ups will 
yield appropriate, if not superior, 
returns – because tech is crucial to 
solving the global challenges at the 
appropriate scale. 

What is your role at work? 
I help ensure that the network 
of Katapult companies is enabled 
to do their best work. That means 
ensuring that we have a clear 
direction and the right resources 
in place to deliver on our ambition 
to create a world where all capital, 
tech and people are put to work for 
a better future.

Why is this exciting? 
Here, we could discuss some of the 
start-ups you have already touched 
base with and why you think they 
are exciting.

What is your own favourite 
example of this technology? 
Right now, I am super excited about 
our mission to unlock synergies 
across the Katapult system and 
setting the organisation up for 
growth.

Can you name any other 
good examples, nationally or 
internationally? 
Lab-grown meat is a great example 
of designing what is next into what 
is now. It looks and tastes like 
meat, which makes it familiar and 
capable of shifting demand. 

How do you usually explain what 
you do, in simple terms? 
Ironically, as a student, I once said 
that I did not want to work with 
moving money from one investment 
to another, because it seemed 
pointless to move money based on 
fixed metrics. Now I realise that my 
job is largely about shifting capital 
towards impact investing – and it’s 
exciting to be part of building new 
metrics for how capital is moved.

Is there anything we do particularly 
well in Norway in this area? And 
why Katapult? 
Norway is already world class in 
shareholder activism through its 
sovereign wealth fund. It’s also 
known for being a highly trusting 
and trustworthy society, which 
makes it a great starting point for 
creating a movement like Katapult. 
Instead of working against the local 
conditions, we are fuelled by them.

Do you have a favourite quote? 
Thomas Edison’s quote: “There is 
no substitute for hard work.”

What do you think is the most 
important takeaway from our 
conversation? 
As Fredrik Winther highlights, if 
we are to live in a sustainable and 
equitable society with acceptable 
temperatures, we need to invest 
in tech that solves the global 
problems at the appropriate scale.

TECH4GOOD med Cilia Holmes Indahl, Katapult
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Hva er laboratoriedyrket kjøtt et flott 
eksempel på ifølge Cilia?
a) Kjøtt laget i laboratorium er et flott
eksempel på et produkt som bygger på
noe vi allerede er godt kjent med og
liker. Kjøtt fra laboratorium ser ut og
smaker som ekte kjøtt, noe som gjør det
kjent og i stand til å få en etterspørsel og
kundebase
b) Kjøtt fra laboratorium er et flott
eksempel på et samlende produkt,
det er en rett for alle, selv for de som
ikke spiser kjøtt i det hele tatt som
vegetarianere eller for de som ikke
spiser visse typer kjøtt på grunn av for
eksempel religiøs tro, som kyr og griser
c) Lab-dyrket kjøtt er et flott eksempel
på et produkt som kombinerer både
ernæring og utseende

Kjøtt laget i laboratorium er et flott 
eksempel på et produkt som bygger på 
noe vi allerede er godt kjent med og 
liker. Kjøtt fra laboratorium ser ut og 
smaker som ekte kjøtt, noe som gjør det 
kjent og i stand til å få en etterspørsel og 
kundebase

Påvirkning Katapult støtter oppstartsbedrifter, men 
investerer også i dem og tiltrekker og 
mobiliserer kapital til innsatsområdet

Cilia sier “Jo mer sosial påvirkning 
virksomheten har, jo mer penger vil de 
tjene, og jo mer penger de vil tjene, jo 
mer …… vil de ha”. Fyll ut setningen.
a) Påvirkning
b) Kraft
c) Frihet

Hvordan hjelper selskapet Katapult 
virksomheter med å akselerere?
a) Katapult støtter oppstartsbedrifter,
men investerer også i dem og tiltrekker 
og mobiliserer kapital til innsatsområdet
b) Katapult støtter og gir 5.000 euro i lån
for å startende virksomheter i Europa
c) Katapult støtter og gir digital hjelp
gratis når det er nødvendig for å starte
opp bedrifter i Europa

TECH4GOOD med Cilia Holmes Indahl, Katapult

Scann og besøk bedriften
https://katapult.group/

TECH4GOOD
CILIA HOLMES INDAHL
CEO
KATAPULT
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Tema Perspektiv

Build the world you want 
to live in
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med program Manager 
i Katapult Accelerator, Nina Heir, om hvorfor impact investering 
er god business og hvorfor det er viktig. Katapult Accelerator 
kom akkurat på listen over de 100 beste akseleratorene globalt 
av Crunchbase som den eneste nordiske akseleratoren, og er for 
andre år på rad finalistkandidat i kategorien for 'Best Accelerator 
or Incubator' i Norden av Global Startup Awards. I podcasten 
forteller Nina om hvordan Katapult hjelper bedrifter med å vokse 
fort gjennom sine akseleratorprogram. Silvija og Nina diskuterer 
også motsetningen i om det er mulig å gjøre noe bra, samtidig 
som man skal tjener penger. 

Om bedriften
Katapult Accelerator er et norsk investeringsselskap som siden 
oppstart i 2016 har vært involvert i oppbyggingen av et titalls 
selskaper, blant annet Choose, Sky.garden og Impact Mapper. 
Katapult Accelerator kom i 2018 på listen over de 100 beste 
akseleratorene globalt av Crunchbase som den eneste nordiske 
akseleratoren, og ble også for andre år på rad finalistkandidat i 
kategorien for 'Best Accelerator or Incubator' i Norden av Global 
Startup Awards.

Refleksjon
Katapult investerer i oppstartsselskaper som løser globale 
problemer. De jobber for å gi ekspertise, og får hjelp fra hele 
verden til å få disse små selskapene opp og fram. Hvorfor er 
det behov i dag for katapulter for oppstartere, og kan det ha 
fremtidige konsekvenser for store etablerte selskaper?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Nina Heir 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: CLUSTER

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Gründerskap 
• Klimautslipp 
• FN´s klimamål  
• Måleverktøy for utslipp

Anbefalt lesing: 

• https://www.ntnutto.no/
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Podkast  #480

LØRNSOC med Nina Heir, Katapult Accelerator

 Vi er mer enn 7 
milliarder mennesker på 
jorda, hvor 925 av disse 
sulter. Samtidig kaster vi 
1,3 millarder tonn med 
mat årlig, som ville vært 
nok mat til å ende sulten 
til 3 ganger så mange som 
de uten mat idag. I tillegg 
til dette vokster overvekt 
kraftig verden over og vi 

har nå fler overvektige enn 
undervektige. Hvor gikk 

vi galt, og hvordan kom vi 
hit?

- Nina Heir
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Who are you, and how was you 
interested in technology? 
Sustainability geek and a huge tech 
enthusiast.  Interest based on four 
things: Got hands on experience 
with building a startup through 
my studies at the NTNU School 
of Entrepreneurship. I dug deep 
into the field of sustainability 
while writing my masters 
thesis on Sustainable Business 
Models.  Influenced by my summer 
job as CEO for the Adecco Group 
Norway in 2016, and my traineeship 
at Bakken & Beck. 

What is the most important you do 
at work? 
I was employee number 1,5 in 
Katapult Accelerator, and have 
since the start been responsible 
for building, structuring and 
running the main accelerator 
program. The most important 
thing we do is to find the most 
talented entrepreneurs out there, 
that are using tech to solve some 
of our greatest challenges and 
at the same time aiming to build 
financially successful companies. 

What is your focus within 
technology? 
Tech that are used for good, to 
create positive impact. Mainly 
software as it is easier to scale.  

Why is this exciting? 
It is exciting because we need new 
solutions, new systems and more 
capital to be moved into the impact 
space to be able to reach the 17 
SDG’s. 

What do you think is de most 
interesting controverses? 
One might be the fact that we are 
more than 7 billion people on this 
planet, of which 925 million are 
starving. Yet we waste or loose 1,3 
billion tons of food annually, which 
is enough to feed 3 billion people. 
And in addition, obesity rates are 
rising globally with more people 
now being obese than underweight. 

What was your relevant projects 
the last year? 
Have worked on how I can 
contribute in a positive manners an 
individual outside of work (mostly 
climate related issued); habits, 
active choices and behaviour. I 
haven’t bought one new clothing 
item since 2018. Taken the train to 
Berlin instead of flying. 

Your other favorite examples on 
your type of technology?   
Companies I believe specifically 
in must be the four norwegian 
companies Diwala, Chooose, Ducky 
and BioMe, And internationally: 
BurnToGive, Develop Diverse and 
ESUSU.  

What do you think is relevante 
knowledge for the future? 
How to develop tech and make 
sure it’s used for good, and what 
happens if it goes the other way. 

What is Norway doing unique about 
this? 
A society based on trust and 
openness, inclusion and willingness 
to help each other (especially in 
the startup ecosystem). Katapult 
because we were the first impact 
tech accelerator of this size, and 
that is something that has been 
lacking in the startup world. 

A favorite future quote? 
Technology isn’t good or bad. It’s 
how we, the humans, choose to 
develop it and choose to use it. 

LØRNSOC med Nina Heir, Katapult Accelerator
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Hva gjør selskapet Katapult?
a) Løse globale utfordringer ved å
investere i oppstartsselskaper
b) Drive miljøvennlig teknologi
c) Investerer i godt etablerte selskap

Løse globale utfordringer ved å investere 
i oppstartsselskaper

Akseleratorprogram De har bygget en trygg transportløsning 
for kvinner

Hva kalles programmet selskapene må 
igjennom i Katapult?
a) Aksjeprogram
b) Løsrivningsprogram
c) Akseleratorprogram

Hva gjør selskapet fra Pakistan som 
Katapult har investert i?
a) De har bygget en trygg
transportløsning for kvinner
b) De lager el-biler
c) De sørger for at kvinner kan ha en
større frihet

LØRNSOC med Nina Heir, Katapult Accelerator

Scann og besøk bedriften
https://katapultaccelerator.com/
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Tema Perspektiv

Fra forskning til business
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med innovation 
manager hos NTNU Technology Transfer på Gjøvik, Hege Tokerud, 
om flere av prosjektene hun er involvert i gjennom NTNU TTO og 
hvordan de bruker teknologi for å blant annet gjøre det tryggere 
for barn på internett.  I podcasten forteller Hege mer om hvordan 
adferds-biometri fungerer. Vi får også vite mer om ulike måter vi 
legger igjen digitale spor ut i fra hvordan vi bruker teknologi. Kan 
man avdekke en person sin alder på internett, gjennom måten de 
bruker tastaturet sitt på?

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

Refleksjon
Hvordan kan verktøyet atferdsbiometri kombineres med 
moderne teknologi for å oppnå sikkerhet og presisjon? Og hvilken 
overføringsverdi har verktøyet for flerbruk?

Tema:  TECH4GOOD 

Gjest:    Hege Tokerud 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: CLUSTER

Innspilt: GJØVIK

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Personidentifisering 
• Cyber security 
• Informasjonssikkerhet 
• Biometri 
• Samarbeid

Anbefalt lesing: 

• Mobai.io  
• Graphchain.org  
• https://su.org/
• www.edx.org 
• www.ntnutto.no 
• www.ntnu.no 
• www.mobai.bio
• www.aiba.ai
 TECH4GOOD med Hege Tokerud, NTNU Technology Transfer på Gjøvik

TECH4GOOD
HEGE TOKERUD
INNOVATION MANAGER
NTNU TECHNOLOGY 
TRANSFER PÅ GJØVIK
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Podkast  #623

TECH4GOOD med Hege Tokerud, NTNU Technology Transfer på Gjøvik

 På NTNU har vi 
veldig mye verdensledende 

og god forskning som er 
rett rundt hjørnet.

- Hege Tokerud
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon?  
Ja-menneske med skapertrang 
og som er livredd for å gå glipp av 
noe. Under studiet i Trondheim, 
da jeg innså at jeg faktisk 
utgjorde en forskjell ved å jobbe i 
skjæringspunktet mellom teknologi, 
marked og mennesker. 

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Bidrar til å realisere at 
forskningsresultater i større 
grad blir anvendt. For eksempel 
«Chatroom safety» prosjektet gir 
potensiell stor samfunnsnytte 
med å bidra til at barn og unge er 
trygge på nett. Per i dag foregår 
moderasjon av for eksempel chat-
logger mm manuelt, ingen gode 
verktøy for å avdekke mulige 
overgripere/pedofile på nett. 

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?  
Ikke bransjespesifikk, 
men har jobbet mye med 
informasjonssikkerhetsmiljøet 
og fargelab på NTNU Gjøvik de 
siste 2 årene. Jobber med å 
avdekke anvendelsesområder 
for teknologien, utarbeide 
forretningsmodellering, bygge 

team/etablere bedrifter, 
synliggjøre verdiskaping/
økonomisk modellering, skaffe 
finansiering og knytte nettverk 
og skape godt samspill på tvers 
mellom forskning, industri og 
virkemiddelapparatet.  

Hvorfor er det spennende?  
Sammen skaper vi enda mer verdi! 
Bereder grunnen for at forskning 
blir anvendt = innovasjon.   

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
Privacy, lagring og bruk av 
(biometriske) data, store 
datamengder, AI – jo mer data vi 
gir fra oss, jo bedre tjenester. Men 
hvem eier dataene, hva er de verdt? 

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Mobai AS (Brage Strand), 
verktøy for å sikre 
informasjonssikkerhet (Gaute 
Wangen), blokkjedeteknologi/
graphchain (Chris Carr), post-
quantum resistant teknologi, 
teknologi for å avdekke om 
frukt er blitt modnet av gift 
(frukt biometri), anvendelse 
av hypersprektrale kamera.

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt?  
Signicat og BehavioSec.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Åpent sinn, læringsvilje, 
tverrfaglighet, samarbeidsevner, 
IKT/cyber security (herunder 
algoritmeutvikling, 
kryptologi, maksinlæring/AI)  
– viktig for alle bransjer  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?  
Fremragende forskning i Norge. 
Godt samspill med industrielle 
aktører. Små forhold i Norge, kan 
ta kontakt med næringslivstopper i 
Norge og vi oppnår faktisk kontakt. 
Enklere å samarbeide på tvers, 
dette er særlig en styrke på Gjøvik 
hvor miljøet er lite. 

Et favoritt fremtidssitat?  
Det er en grunn til at vi har fått 
utdelt to ører og bare en munn. 

Viktigste poeng fra vår samtale?  
Jobber med å realisere anvendt og 
verdensledende relevant forskning. 
Jobber med fantastisk flinke 
forskere som ønsker en bedre 
verden. Kort vei/tid fra forskning 
til anvendelseForskningen har 
stor impact – både økonomisk 
og samfunnsnytte. 

TECH4GOOD med Hege Tokerud, NTNU Technology Transfer på Gjøvik
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Hva kan atferdsbiometri brukes til?
a) Identifisering av hvordan du er som
person
b) Gjenkjenne ansiktsform
c) Avlese fingeravtrykk

Identifisering av hvordan du er som 
person

Å kunne identifisere en person ut ifra 
ulike typer karaktertrekk ved avlesing av 
fingeravtrykk, øyne og ansikt.

Avdekking av potensielle overgripere på 
nett

Hva går Hege Tokerød’s «klassisk 
biometri» ut på?
a) Å kunne identifisere en person ut ifra
ulike typer karaktertrekk ved avlesing av
fingeravtrykk, øyne og ansikt.
b) Å identifisere hvordan du er som
person, hvordan du taster, hvilke ord du
benytter deg av.
c) Å analysere kroppsspråk og bevegelser.

Hva handler prosjektet AIBA (Author 
Input Behavioural Analysis) om?
a) Avdekking av svindelforsøk
b) Avdekking av identitet
c) Avdekking av potensielle overgripere
på nett

TECH4GOOD med Hege Tokerud, NTNU Technology Transfer på 
Gjøvik

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

Dyrking av marine 
alger – ressurser med 
muligheter?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med med Daglig leder 
i Algenettverk Nord AS (ANN), Heidi Meland, om at vi kan se til 
Kina og på hvordan de gjør produksjon, men ikke nødvendigvis 
bruke dette som en inspirasjon. Algenettverk Nord AS er en 
sammenslutning av bedrifter som er engasjert i produksjon av 
marine alger til ulike formål. I podcasten forteller Heidi om hvilke 
muligheter som ligger i algene vi har langs vår langstrakte kyst. 
Silvija og Heidi diskuterer også blant annet hvordan vi kan lage 
smarte små-samfunn i Norge. 

Om bedriften
Algenettverk Nord AS er en sammenslutning av bedrifter som 
er engasjert i produksjon av marine alger til ulike formål. 
Forretningsideen til Algenettverk Nord as er gjennom samarbeid 
å utnytte den enorme produksjonskapasiteten i de kystnære 
havområdene i Nordland og resten av landet til kommersiell 
produksjon og omsetning av produkter basert på mikro- og 
makroalger. Formålet er å utvikle mikro- og makroalgeproduksjon 
i Nordland og Norge til en betydelig næring gjennom samarbeid 
mellom bedrifter, samt kompetanseutvikling på alle nivå i 
verdikjeden.

Refleksjon
Alger kan brukes i mange industrier og bransjer, og kysten vår er 
utmerket for dyrking av det. Hva slags muligheter ser du i algene 
vi har i Norge? Har vi en ny industri?

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Heidi Meland 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: CLUSTER

Innspilt: BODØ

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Alger 
• Gründerskap 
• Lokalsamfunn  
• Viktigheten av kollektivisme 

Anbefalt lesing: 

• Utopia for realister av Rutger Bregman 
 

OCEANTECH med Heidi Meland, Algenettverk Nord
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Podkast  #663

OCEANTECH med Heidi Meland, Algenettverk Nord

 Vi er nødt til å 
endre strategien og vi må 
forstå at vi er en del av 

verden.
- Heidi Meland



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Hvordan ble du interessert i 
innovasjon/forskning?
Interessert i samfunn, mennesker 
og verdiskaping/økonomi (ikke 
penger). Er en ivrig og entusiastisk 
utforsker - søkende og interessert 
i det meste. Er utålmodig, men 
utholdende. Har bakgrunn fra 
landbruk og havbruk (biologisk 
produksjon). 

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Legge til rette for medlemmene i 
nettverket (21 bedrifter). 

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?
Spredning av ny kunnskap, 
erfaringsdeling, åpne spørsmål og 
kontaktarbeid.  

Hvorfor er det spennende?
Fordi det kan bidra til endring og 
forbedring, og fordi det er læring. 

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Vilkår for nyskaping - er det de 
«rike» som skaper mest? Hvordan 
skape smarte småsamfunn - er 
vi fortapt uten sentralisering? 
Hvordan drive «verdens minste 
land» med «verdens mest avanserte 
velferdssamfunn»? 

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Samling av flere nettverk til 
en felles, men diversifisert 
organisasjon.  

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt? 
Det er gode arenaklynger i 
Norge, klynger der det ikke er 
enkeltmedlemmer som tar ut all 
profitten alene. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Bærekraft: mer kunnskap om 
god produksjon på begrensede 
naturressurser - utjevning av 
økonomiske ulikheter nasjonalt 
og internasjonalt - åpne grenser 
- mindre rovdrift - mer kulturelt 
samvær og utveksling - dele på 
arbeidet og lønna.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Liberalt demokrati, ikke så 
altfor store ulikheter og lite 
autoritetsfrykt.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid? Noe som fungere bedre 
digitalt enn fysisk, nå i jobben din?
Mye går bra, men er redd for 
«paradigmeskiftet» når det gjelder 
personlig kontakt og direkte 
kommunikasjon – at vi ikke vil 
oppsøke hverandre uten avtale. 
Ikke bare har vi en kropp, vi er en 
kropp. 

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det?
Klar og trygg, blid, inspirerende og 
støttende. Bra kapasitet. De fleste 
trenger en leder som er tydelig og 
trygg å jobbe med, og det er ingen 
ulempe at lederen er entusiastisk 
og finner på ting. 

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?
Balansert utnytting av natur-
ressursene – det er vanskelig å 
skille ut økonomiske drivkrefter 
som tradisjonelt har bidratt til 
overbelastning. 

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Vi er alle født naken og tannløs – 
dypest sett er alle mennesker like 
og har de samme behovene for å 
være trygge, spise, sove, ha familie 
og venner osv.

OCEANTECH med Heidi Meland, Algenettverk Nord
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Hvem er Algenettverk Nord AS?
a) Et nettverk for å få i gang et
samarbeid mellom bedrifter med
interesse for dyrking og foredling av alger
med utgangspunkt i Nordland fylke
b) Et nettverk for å få norske alger ut på
det internasjonale markedet
c) Et nettverk for å få i gang et
samarbeid mellom bedrifter med
interesse for dyrking og foredling av alger
med utgangspunkt i Sør-Norge

Et nettverk for å få i gang et samarbeid 
mellom bedrifter med interesse for 
dyrking og foredling av alger med 
utgangspunkt i Nordland fylke

Norge har lang kyst og stort areal. I 
tillegg er vi lite urbanisert og har en liten 
befolkning. Dermed har vi lite utslipp fra 
land og er rene

Det er rikt på mineraler, har saltinnhold 
med kalsium og magnesium, det rikt 
på jod som befolkningen i Europa har 
mangel på. I tillegg har alger og tare den 
femte smaken, umami

Hva slags unike fordeler har Norge i 
forhold til algedyrking?
a) Norge har lang kyst og stort areal.
I tillegg trives alger best i kjølig
temperaturer
b) Norge eksporterer store mengder
alger, og er størst i næringen
internasjonalt
c) Norge har lang kyst og stort areal. I
tillegg er vi lite urbanisert og har en liten
befolkning. Dermed har vi lite utslipp fra
land og er rene

Hva kan alger og tare bidra positivt med 
innen ernæring?
a) Det er rikt på mineraler, har
saltinnhold med kalsium og magnesium,
det rikt på jod som befolkningen i
Europa har mangel på. I tillegg har alger
og tare den femte smaken, umami
b) Det er rikt på natriumsalter og jod
som befolkning i Europa har mangel
på.  I tillegg har alger og tare den femte
smaken, umami
c) Det inneholder den femte smaken,
umami, men tillegger ikke ernæringen vår
noe annet enn som en smaksforsterker

OCEANTECH med Heidi Meland, Algenettverk Nord

Scann og besøk bedriften
https://algenett.no/hjem

OCEANTECH
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DAGLIG LEDER
ALGENETTVERK NORD
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Tema Perspektiv

Bærekraftig akvakultur 
og samarbeid i klynger
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i NCE 
Aquaculture, Malin Johansen, om hvordan de løfter frem felles 
løsninger for utfordringene i fiskerinæringen. I podcasten forteller 
Malin om hvorfor det ble slik at vi ble så store på laks i Norge. 
Malin og Silvija diskuterer også om vi kan overføre kunnskapen 
med å bygge opp denne oppdrettsnæringen til andre arter. 

Om bedriften
NCE Aquaculture er en næringsklynge i Nordland som fokuserer 
på verdiskaping og innovasjon innen kommersiell produksjon av 
laks og sjømat til et globalt marked. Klyngen fasiliteter relevante 
forsknings- og utviklingsprosjekter som gir partnere i klyngen et 
løft og styrker partnerbedriftenes konkurransekraft. Den sikrer 
også tilgang på ledende kompetanse og kapasitet fra FoU i 
driftsoptimalisering og utviklingsaktivitet i bedrifter.

Refleksjon
Laks og sjømat er en stor næring for Norge, men det har vært 
vanskelig å drive oppdrett på andre arter enn laks. Er det viktig for 
Norge å få i gang oppdrett av flere arter? Hvorfor, hvorfor ikke?

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Malin Johansen 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: CLUSTER

Innspilt: BODØ

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Produksjonsbiologi 
• Fiskevelferd 
• Havbruksnæringen 
• Tverrfaglighet 

Anbefalt lesing: 

• Verden på vippepunktet av Dag O. Hessen
 

OCEANTECH med Malin Johansen, NCE Aquaculture
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Podkast  #666

OCEANTECH med Malin Johansen, NCE Aquaculture

 Næringen har 
gjort så store fremskritt 

på kort tid, det er en 
helhetlig og veldig 

interessant verdikjede fra 
stamfiskproduksjon og til 

marked.
- Malin Johansen
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon/forskning?  
Jeg har jobbet i et 
innovasjonsselskap siden 2008, 
og med havbruksnæringen 
direkte siden 2017. Bærekraftig 
matproduksjon er et utrolig viktig 
bidrag til FNs bærekraftsmål, og fra 
norske fjorder til så mange land i 
verden. 

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?                      
Løfte frem felles løsninger for 
utfordringene i næringen, samt 
løfte frem felles muligheter.  

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?      
Produksjonsbiologi innen havbruk 
og nye produksjonssystemer.  

Hvorfor er det spennende?                                              
Næringen har gjort så store 
fremskritt på kort tid, og det er en 
helhetlig og interessant verdikjede 
fra stamfiskproduksjon til marked. 
Det er mange aktører og veldig mye 
kompetanse i næringen.  

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Debatten rundt bærekraft og 
avveininger mellom sosial, 
økonomisk og miljømessig 
bærekraft.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?                    
Vi jobber med anvendelse av slam 
for å bedre utnytte næringsstoffene 
i slam fra landanlegg 
(settefiskanlegg), samt et stort 
regionalt algeprosjekt i samarbeid 
med prosessindustrien.  

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt? 
Det skjer mye spennende innen 
nye biomarine verdikjeder og ny 
fett- og proteinproduksjon fra både 
sidestrømmer i dagens produksjon 
og fra havet.  

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Anvende og utnytte kunnskapen 
på en best mulig måte. Vi har et 
næringsliv som er omstillingsdyktig 
og fremsynte - det tror jeg blir 
avgjørende også i fremtiden.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?                        
Vi har gode forskningsinstitusjoner 
og sterke akademiske 
miljøer. Kontakten mellom 
forskningsmiljøer og næringen står 
sterkt.

Viktigste nye perspektiver 
fra Covid? Noe som fungere bedre 
digitalt enn fysisk, nå i jobben din? 
Bedre anledning til å avholde 
fagmøter elektronisk. 

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det?  
Jeg er god på samarbeid og 
lagarbeid. Det er avgjørende når vi 
er en liten organisasjon.   

Noen viktige 
bærekraftsperspektiver?         
Etterstrebe et mer helhetlig syn på 
bærekraft - her tror jeg FNs SDG 
har bidratt stort i den omstillingen 
vi er i gang med.  

Et yndlingssitat eller livsmotto?       
Den beste måten å få et arbeid til å 
virke vanskelig på, er å utsette det 
- Winston Churchill.

OCEANTECH med Malin Johansen, NCE Aquaculture
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Hvilken er den dominerende arten i 
akvakultur i Norge?
a) Torsk
b) Sei
c) Laks

Laks 140 Laks trives godt i stim og har en adferd 
som fungerer i oppdrett. I tillegg har 
man også lyktes med å gjøre avanserte 
fremskritt på å drive avl på denne arten.

Hvor mange land eksporterer Norge 
sjømat til?
a) 140
b) 200
c) 80

Hvorfor har man valgt akkurat laks som 
art til oppdrett?
a) Laks trives godt i stim og har en
adferd som fungerer i oppdrett. I tillegg
har man lyktes med å gjøre avanserte
fremskritt på å drive avl på denne arten.
b) Laks trives godt i stim og har en
adferd som fungerer i oppdrett. Det
som også skiller laksen fra andre arter
er at den har hatt mindre biologiske
utfordringer som kjønnsmodning og
adferd som man har sett hos annen fisk.
c) Laks trives godt i stim og har en
adferd som fungerer i oppdrett. I
tillegg har man også lyktes med å gjøre
avanserte fremskritt på å drive avl på
denne arten.

OCEANTECH med Malin Johansen, NCE Aquaculture

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

OCEANTECH
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Tema Perspektiv

På kryss og tvers
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder i Norway 
Health Tech, Kathrine Myhre, om hvordan de jobber for å 
videreutvikle en mer bærekraftig helsetjeneste nasjonalt og 
internasjonalt. Norway Health Tech sine fokusområder er å 
legge til rette for FoU og industrisamarbeid mellom forsknings-, 
industri- og helsepersonell. I podcasten diskuterer Silvija 
og Kathrine hvordan vi kan bruke helsekrisen vi står ovenfor 
med corona-viruset til noe positivt, og hva det kan skyldes, at 
det virker til å gå litt tregt i helsevesenet vårt når det gjelder 
digitalisering. 

Om bedriften
Norway Health Tech teller nærmere 270 medlemmer. 
Organisasjonen sine fokusområder er å legge til rette for FoU og 
industrisamarbeid mellom forsknings-, industri- og helsepersonell. 
NHT stimulerer og hjelper til med markeds-drevet innovasjon og 
legge til rette for kliniske studier, testing og verifikasjoner. NHT er 
med på forretningsutvikling og internasjonal skalering, blant annet 
gjennom å trekke investeringskapital til Norge, og organisasjonen 
spiller en rolle i innovative anskaffelsesprosesser.

Refleksjon
Hvordan kan krisen med covid-19 medføre økt vekst av nytenkning 
for fremtidige digitale løsninger innenfor det norske helsevesen?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Kathrine Myhre 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: CLUSTER

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Innovasjon 
• Bærekraft 
• Omstilling 
• Tverrfaglighet

Anbefalt lesing: 

• For den som er interessert i utviklingen i 
Covid-19 globalt syns jeg dette nettstedet 
er bra: coronavirus.jhu.edu/map Godt 
å lese Financial times. Litt andre 
perspektiver enn norske medier – mer 
globalt

 

HEALTHTECH med Kathrine Myhre, Norway Health tech
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Podkast  #686

HEALTHTECH med Kathrine Myhre, Norway Health tech

 Vi har en 
helsetjeneste som har 

enormt behov for å jobbe 
på nye måter – kunne gi 
helsetilbud til alle som 

har behov for det – på en 
kostnadseffektiv måte 

med høy kvalitet. Hvordan 
skal helseindustrien og 

innovasjon bidra med det?
- Kathrine Myhre
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Brenner for gründerskap og 
innovasjon, samt at Norge skal 
utnytte alle de fantastiske 
ressursene vi har på en slik måte at 
vi stadig bygger et bedre samfunn 
for oss alle.

Hvordan beskriver du oppdraget til 
din organisasjon? 
Norway Health Tech skal bidra til 
utvikling av en mer bærekraftig 
helsetjeneste nasjonalt og 
internasjonalt med høyere kvalitet 
og effektivitet, og samtidig skape 
vekst i helseindustrien i Norge.

Hva motiverer deg mest ved dette 
oppdraget? 
Å bidra til å videreutvikle 
samfunnet vårt ved at vi tar i bruk 
kunnskap og teknologi. Det er 
også fantastisk motiverende å se 
enkeltmenneskene – gründerne 
– lykkes med sine prosjekter og 
innovasjoner.

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer? 
Vi har en helsetjeneste som har 
behov for å jobbe på nye måter 
på en kostnadseffektiv måte med 
høy kvalitet. Helseindustrien og 
innovasjon kan bidra med det 
– men det er fortsatt vanskelig 
å bryte ned barrierene for det 
offentlig-private samarbeidet som 
må til.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Kombinasjon av samfunnskunnskap, 
humaniora, etikk og teknologi.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Ingen eller få hierarkier gjør at vi et 
relativt transparente – og de med 
god kunnskap og unike ideer har 
mulighet til å slippe til.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?Jeg har oppdaget hvorfor 
innkjøp går så sakte i Norge 
innenfor helsesektoren. Vi er rett og 
slett ekstremt dårlig koordinerte. 
Dette har Covid-19 bidratt til å 
gjøre noe med. Vi som klynge har 
snudd oss rundt og jobber med å 
presentere muligheter og løsninger 
på utfordringene ved å lage arenaer 
for mobilisering og presentasjon 
av bedriftenes Covid-19-relaterte 
løsninger.

Hvordan er du som leder, og 
hvorfor funker det? Jeg fokuserer 
på/forsøker å være en åpen 
person, enkel å ta kontakt med 
og inkluderende. Forsøker å 
lytte – samtidig som jeg er 
opptatt av å finne gode og raske 
løsninger på utfordringene, samt 
å ta beslutninger raskt når det er 
nødvendig. Forsøker også å lede 
med organisasjonens verdier tett 
på.

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver? “Helse” er FNs 3. 
Bærekraftsmål. Det omhandler å 
kunne gi god helse til hele verdens 
befolkning. Dette bidrar innovasjon, 
teknologi og helseindustrien til 
med utvikling og implementering 
av helseprodukter og løsninger som 
gjør at vi kan levere mer helse til 
flere mennesker, samt raskere og 
bedre for samme investering.

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Never waste a good crisis, Winston 
Churchill.

HEALTHTECH med Kathrine Myhre, Norway Health tech
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Hva gjør Norway Health Tech?
a) De driver innovasjon og tilrettelegging
for klinisk forskning og utviklingsarbeid
b) De forsker på teknologisk utvikling
innenfor helsesektoren
c) De effektiviserer helsetjenesten ved
bruk av AI

De driver innovasjon og tilrettelegging for 
klinisk forskning og utviklingsarbeid

35 operasjonsstuer av totalt 105 blir 
brukt, altså 1/3 blir brukt

25 milliarder kroner

Hvor mye av kapasiteten av 
operasjonsstuene ved Oslo sykehus blir 
brukt?
a) Halvparten av totalt 105
operasjonsstuer blir brukt
b) 84 operasjonsstuer av totalt 105 blir
brukt, altså 4/5 blir brukt
c) 35 operasjonsstuer av totalt 105 blir
brukt, altså 1/3 blir brukt

Hvor mye i omsetning på 
eksportinntekter av helseprodukter har 
Norge?
a) 25 milliarder kroner
b) 20 milliarder kroner
c) 30 milliarder kroner

HEALTHTECH med Kathrine Myhre, Norway Health tech

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

HEALTHTECH
KATHRINE MYHRE
LEDER
NORWAY HEALTH TECH
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Tema Perspektiv

AI og EL
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Tina Skagen som 
er COO I Esmart systems.  eSmart Systems bygger og leverer 
neste generasjons programvareløsninger for kraftlinjeinspeksjoner, 
planlegging av nettvedlikehold og   optimalisering av 
energifleksibilitet. Med bruk av AI-drevne løsninger støtter 
eSmart Systems selskaper over hele verden ved å tilby reduserte 
kostnader og forlenget levetid.

Om bedriften
eSmart Systems leverer softwareløsninger basert på kunstig 
intelligens til energibransjen. eSmart Systems jobber med 
overvåkning av kraftnett ved hjelp av droner og kunstig intelligens. 
Selskapet driver også med effektivisering av energi gjennom 
batterier og solcellepaneler, også ved bruk av kunstig intelligens. 
eSmart har for tiden 48 kunder i syv land og partnerskap både i 
Europa og USA.

Refleksjon
Hvilke små tiltak som ikke krever ytterligere økonomiske 
investeringer kan umiddelbart iverksettes for å gjøre en 
bedrift mer bærekraftig? Gi også eksempler for tiltak 
direkte rettet mot tre ulike former av bedrifter. 

Tema:  AI 

Gjest:    Tina Skagen 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: CLUSTER

Innspilt: HALDEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Grunderskap 
• Bærekraft  
• Kritisk infrastruktur 
• Strømdata 

Anbefalt lesing: 

• «The hard thing about hard things” av 
Ben Horowitz 

• “Great at work” av Morten T. Hansen 
• Podcasten til venture capital
• selskapet Andreessen-Horowitz «The 

h16z podcast» 
• Podcasten «The energy 

gang» fra Greentech Media 
 AI med Tina Skagen, eSmart systems

AI
TINA SKAGEN
COO
ESMART SYSTEMS

PODKAST #766 AI OG EL. TINA SKAGEN, ESMART SYSTEMS
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Podkast  #766

AI med Tina Skagen, eSmart systems

 Vår kjerne 
er bruk av AI for 

bildegjenkjenning og 
prediksjoner, og med 

dette skal vi gjøre drift og 
vedlikehold av kraftnett 
i hele verden billigere, 

sikrere og mer effektivt.
- Tina Skagen
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg er 37 år gammel, mamma til 
tre barn som er 8 år, 5 år og 10 
mnd. Jeg har alltid interessert meg 
for innovasjon og entreprenørskap 
med en pappa som er IT-
gründer. Hvordan teknologi 
kan brukes til å løse gamle 
problemstillinger bedre og mer 
effektivt er ekstremt spennende. 
 
Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere? 
Vi selger Grid Vision, software for 
inspeksjon og analyse av kraftnett. 
Vår kjerne er bruk av AI for 
bildegjenkjenning og prediksjoner, 
og med dette skal vi gjøre drift 
og vedlikehold av kraftnett i hele 
verden billigere, sikrere og mer 
effektivt. 
 
Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget? 
Det faktum at vi bruker teknologi 
til å løse viktige problemer på en 
bedre måte. Alle trenger strøm, vi 
kan bidra til økt bruk av ren kraft, 
redusert bruk av ressurser ved 
større utnyttelse av infrastrukturen 
som er, og en mer stabil 
strømleveranse. 
 

Er det noen interessante 
dilemmaer? 
Deling av data og personvern 
og sikkerhet er alltid litt 
dilemmapreget. Best verdi på data 
oppnås ved deling og innsikt skapt 
på store datamengder, samtidig 
må personvern, GDPR og sikkerhet 
ivaretas for alle kunder. 
 
Dine beste vekst-tips til andre 
lignende selskaper? 
- Tenk internasjonalt fra dag 1 
– «NM er avlyst, det er VM som 
gjelder» 
- Finn flinke folk – ingen er gode 
på alt og du trenger dyktige 
mennesker 
 
Dine egne viktigste jobb-prosjekter 
siste året? 
Navigere eSmart gjennom COVID-
19-landskapet. Startet året med 
mammapermisjon. 
 
Hvem inspirerer deg? 
Mange! For å nevne noen «lokale» 
inspirasjonskilder: Barna mine, Knut 
Johansen og Hanne-Lene Norup 
Dahlgren.
 
Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden? 
Tverrfaglig kompetanse! 
Kompetanse på realfag går aldri ut 
på dato. 
 

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid? 
Verdien av kriseberedskap, 
krisehåndtering og kommunikasjon. 
 
Dine 3 beste ledelses-tips? 
1. Lytte – til kolleger, medarbeidere, 
konkurranse, marked, utvikling … ta 
inn perspektiver og forme strategi 
og beslutninger på den inputen i 
kombinasjon med ballasten du har 
med fra tidligere fra utdanning, 
arbeidsliv og andre impulser. 

2. Være tydelig og uredd – i mening 
våge å ta beslutninger og våge å ta 
feil.

3. Være ekte – prøver du å være 
noe som helst annet enn deg 
selv så vil det bare gjøre det 
vanskeligere å konsentrere seg om 
mål og oppgaver over tid 
 

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver? 
Tilhenger av at alle gjør sitt og 
at alle monner drar. Det er makt 
i å endre vaner. Det påvirker 
over tid både næringsliv og 
regjeringer. Mindre kjøtt, mindre 
reising og mer gjenbruk er stikkord 
for egne valg og handlinger. 

AI med Tina Skagen, eSmart systems
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Hvordan får Esmart System til at deres 
kunder har mer kontroll over deres 
personlige strømbruk?
a) Med bildeovervåkning av
strømmåleren kontrolleres strømbruken
slik at strømregningen ikke skal overstige
den summen du bestemmer ved å skru
av eller ned varme og strøm i rom du
ikke oppholder deg i
b) Systemet leser deg som bruker og
lagrer dine vaner på bakgrunn av et
intervju du tar som nytt medlem der
du informerer tidligere strømforbruk og
strømvaner. Slik sparer den på strøm og
varme i de rommene du mest sannsynlig
ikke bruker i det tidsrommet de har
beregnet seg fram til
c) De har “smarte avlesere” som gir deg
personlig oversikt over strømforbruket
ditt

De har “smarte avlesere” som gir deg 
personlig oversikt over strømforbruket 
ditt

Tverrfaglig kunnskap Å ta ting som det kommer, endre seg 
etter forholdene og tilrettelegge seg etter 
nye rutiner

Hva er viktig læring for fremtiden?
a) Kjenne mennesker med andre faglige
styrker enn en selv
b) Praktisk erfaring innen det en ønsker å
drive med slit at man vokse seg sterkere
innen området, og med det forbedrer
egne jobbmuligheter
c) Tverrfaglig kunnskap

Hva lærer Tina av sine barn som kan 
anbefales?
a) Å være leken og kreativ og huske at vi
må ha det litt gøy på veien
b) Å ha ståpåvilje. Det å ikke la seg
knekke av nedturer når urettferdighetene
i livet inntreffer
c) Å ta ting som det kommer, endre seg
etter forholdene og tilrettelegge seg etter
nye rutiner

AI med Tina Skagen, eSmart systems

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

Dataøkonomi
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med daglig 
leder i Digital Norway, Liv Dingsør. Liv beskriver seg selv som en 
entusiastisk og pragmatisk bygger, og en pådriver for at også 
små- og mellomstore virksomheter, modne som nye, skal komme 
i posisjon for å ta del i den datadrevne økonomien. Samtalen går 
innpå relevant kunnskap for fremtiden, og hvordan Digital Norway 
jobber mot å bygge den bredde- og spisskompetansen som er 
nødvendig i dagens komplekse dataøkonomi.

Om bedriften
DigitalNorway er en non-profit virksomhet startet i 2017 av 15 
engasjerte næringslivsaktører for å få fart på digitaliseringen av 
norsk næringsliv, med et spesielt fokus på små og mellomstore 
bedrifter.

Refleksjon
Bedriften din ber deg om å skaffe deg digital kompetanse, men 
hvor starter du? Hvordan vet du hvilken kompetanse som er 
relevant for deg? Er det viktig å identifisere et problem før man i 
det hele tatt starter prosessen? Hvilke konkrete tiltak nevner Liv 
Dingsør i podkasten når det kommer til livslang læring? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Liv Dingsør 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: CLUSTER

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Ledelse, strategi og innovasjon
• Transportbransjen
• Data som nasjonal ressurs
• Livslang læring
• Digitalisering
• Mulighetene og utfordringer i 

teknologi

Anbefalt lesing: 

• Siste jeg leste som kan anbefales var 
Rachel Cusk’s trilogi og Kokebjørn av 
Mikael Niemi. Ellers vender jeg alltid 
tilbake til Paul Auster når hjernen trenger 
å koble av.

 POLITICS med Liv Dingsør, Digital Norway

POLITICS
LIV DINGSØR
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Podkast  #832

POLITICS med Liv Dingsør, Digital Norway

 Skal vi klare å 
realisere økte verdier ved 
å jobbe tverrsektorielt, på 
tvers av bransjer og i nye 
økosystem, setter det nye 
krav til både proaktivitet, 
kreativitet, pragmatisme 

og ekte engasjement
- Liv Dingsør
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Hvem er du, personlig og faglig?
En entusiastisk og pragmatisk 
bygger, og en pådriver for at også 
små- og mellomstore virksomheter, 
modne som nye, skal komme 
i posisjon for å ta del i den 
datadrevne økonomien. 

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?
Verdi av data som stiller krav 
til å adressere komplekse 
tekniske, organisatoriske, 
kulturelle, kommersielle og 
juridiske utfordringer, som mindre 
virksomheter ikke er i stand til å 
løse på egen hånd, hver for seg.

Dine 3 beste vekst-tips til andre 
lignende selskaper?  
Jobbe systematisk med 
kontinuerlig kompetanseløft, beveg 
deg utenfor vante økosystem for 
å jakte utradisjonelle partnerskap 
og vær fleksibel og pragmatiske 
når det gjelder utvikling av nye 
forretningsmodeller i nye samspill. 

Dine egne viktigste jobb-
prosjekter siste året?
DigitalNorway jobber med sterke 
partnere for realisering av en 
Datafabrikk. Tilgjengeliggjøring, 
strukturering, tilgang og bruk 

av datasett og datastrømmer 
krever kompetanse, løsninger 
og infrastrukturer de aller fleste 
norske bedrifter og mindre 
offentlige virksomheter ikke har.

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden?
Alle må forholde seg til en mye 
større bredde når det gjelder 
forståelse og kunnskap i en 
kompleks dataøkonomi. Skal vi 
klare å realisere økte verdier ved 
å jobbe tverrsektorielt, på tvers av 
bransjer og i nye økosystem, setter 
det nye krav til både proaktivitet, 
kreativitet, pragmatisme og ekte 
engasjement. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Vi snakker mye i Norge om at 
vi er så omstillingsdyktige og 
tillitsbaserte, det er et slags 
mantra. Men vi har vel knapt trengt 
å omstille oss så lenge jeg har levd. 
Nå ser vi en del grunnleggende 
svakheter. Det som ofte trekkes 
frem som våre konkurransefortrinn 
i Norge er et samfunn basert på 
tillit, dugnadsånd og samarbeid.

Viktigste nye perspektiver 
fra Covid?
Det er ikke mangel på 
innspillsgrupper, råd og faggrupper 
som diskuterer utfordringer, 
muligheter og mål i kriser – men 

jeg syns det er relativt få som 
adresserer «hvordan», gjennom 
åpeke på praktiske, konkrete og 
realiserbare løsninger som tar oss 
fremover i en datadrevet økonomi 
- raskt.

Dine 3 beste ledelses-tips?
Gi tillit, sitt i samme båt uansett, 
se på ordentlig og vær raus med 
tilbakemeldinger. Og forvent det 
samme tilbake. Også er det lurt 
å faktisk la organisasjonen selv 
utvikle strategisk retning og justere 
kurs. Løpende.

POLITICS med Liv Dingsør, Digital Norway
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Tverrfaglige arenaer er fremtiden, 
mener Liv Dingsør. Hva må til for å sette 
sammen disse teamene?
a) Sett opp helt konkrete datadelings-
kampanjer og koble aktører rundt
konkrete problemstillinger
b) Et team kan ikke tvinges sammen,
tverrfaglige team er ofte sammensatt av
personer som selv har funnet hverandre
på tvers av avdelinger. Da er det viktig å
legge til rette for mer åpne avdelinger og
flere møter på sin arbeidsplass
c) Arbeidsgiver må sette opp
uforpliktende møter mellom de
forskjellige profesjonene hvor de har delt
ansvar for å komme med idéer som kan
komme bedriften til gode

Sett opp helt konkrete datadelings-
kampanjer og koble aktører rundt 
konkrete problemstillinger

Tillit til eksterne systemer, selv i et land 
som Norge hvor vi mener tillit er en av 
våre største styrker

Rive ned skillet på utdanning og 
etterutdanning. Da vil man kunne se bort 
i fra alder, ansiennitet og heller fokusere 
på kunnskapen til den ansatte

Hvilket ledelsesaspekt undervurderer vi 
viktigheten av, mener Liv Dingsør?
a) Ydmykhet i form av å fremme
kunnskap og ferdigheter til sine ansatte
innenfor tema man ikke er trygg på selv
b) Tillit til eksterne systemer, selv i et
land som Norge hvor vi mener tillit er en
av våre største styrker
c) Vite betydningen av relasjoner og god
kommunikasjon til sine medarbeidere

Hva mener Liv Dingsør er et viktig 
kriterie for å oppnå suksess i en bedrift?
a) Anonyme søknader og cv’er når det
kommer til ansettelse, dette vil gi mer
fokus på personens egenskaper og
kunnskap isteden for å se på informasjon
som alder, kjønn og etnisitet
b) Konkurranse både internt og eksternt i
bedriften er sunt for å oppnå suksess
c) Rive ned skillet på utdanning og
etterutdanning. Da vil man kunne se bort
i fra alder, ansiennitet og heller fokusere
på kunnskapen til den ansatte

POLITICS med Liv Dingsør, Digital Norway

Scann og besøk bedriften
https://digitalnorway.com/
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Tema Perspektiv

Digital utvikling 
gjennom gratis 
kompetanseinnhold
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija 
med daglig leder i Digital Norway, Liv Dingsør. Digital Norway 
hjelper bedrifter å henge med i den digitale utviklingen gjennom 
å tilby gratis kompetanseinnhold. I tillegg jobber de for at små 
og mellomstore bedrifter skal kunne ta del i den datadrevne 
økonomien. Liv forteller om den bredde og spisskompetansen 
som er nødvendig i dagens komplekse dataøkonomi, samt at 
verdiskaping av data stiller krav til å adressere komplekse, 
kulturelle, kommersielle og juridiske utfordringer, som mindre 
virksomheter ikke er i stand til å løse på egen hånd - hver for seg. 
Hun legger til at vi må utvikle nasjonale, skalerbare og koordinerte 
løsninger. 

Om bedriften
DigitalNorway hjelper bedrifter å henge med i den digitale 
utviklingen gjennom å tilby gratis kompetanseinnhold. I tillegg 
jobber vi for at små og mellomstore bedrifter skal kunne ta del i 
den datadrevne økonomien.

Refleksjon
Hvordan tar man avgjørelser på en forsvarlig måte når man ikke 
helt føler avgjørelsen tas på et komplett grunnlag? 

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Liv Dingsør 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: CLUSTER

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Dataøkonomi
• Ledelse
• Struktur
• Strategi

Anbefalt lesing: 

• Kindel’n
• Rachel Cusk’s trilogi
• Kokebjørn av Mikael Niemi
• Paul Auster 
 

LØRNBIZ med Liv Dingsør, Digital Norway
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Podkast  #833

LØRNBIZ med Liv Dingsør, Digital Norway

 Du er 
ikke bedre enn det 

du blir brukt.
- Liv Dingsør
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Hvem er du, personlig og faglig?
En entusiastisk og pragmatisk 
bygger, og en pådriver for at også 
små- og mellomstore virksomheter, 
modne som nye, skal komme 
i posisjon for å ta del i den 
datadrevne økonomien. 

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?
Verdi av data som stiller krav 
til å adressere komplekse 
tekniske, organisatoriske, 
kulturelle, kommersielle og 
juridiske utfordringer, som mindre 
virksomheter ikke er i stand til å 
løse på egen hånd, hver for seg.

Dine 3 beste vekst-tips til andre 
lignende selskaper?  
Jobbe systematisk med 
kontinuerlig kompetanseløft, beveg 
deg utenfor vante økosystem for 
å jakte utradisjonelle partnerskap 
og vær fleksibel og pragmatiske 
når det gjelder utvikling av nye 
forretningsmodeller i nye samspill. 

Dine egne viktigste jobb-prosjekter 
siste året?
DigitalNorway jobber med sterke 
partnere for realisering av en 
Datafabrikk. Tilgjengeliggjøring, 
strukturering, tilgang og bruk 

av datasett og datastrømmer 
krever kompetanse, løsninger 
og infrastrukturer de aller fleste 
norske bedrifter og mindre 
offentlige virksomheter ikke har.

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden?
Alle må forholde seg til en mye 
større bredde når det gjelder 
forståelse og kunnskap i en 
kompleks dataøkonomi. Skal vi 
klare å realisere økte verdier ved 
å jobbe tverrsektorielt, på tvers av 
bransjer og i nye økosystem, setter 
det nye krav til både proaktivitet, 
kreativitet, pragmatisme og ekte 
engasjement. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Vi snakker mye i Norge om at 
vi er så omstillingsdyktige og 
tillitsbaserte, det er et slags 
mantra. Men vi har vel knapt trengt 
å omstille oss så lenge jeg har levd. 
Nå ser vi en del grunnleggende 
svakheter. Det som ofte trekkes 
frem som våre konkurransefortrinn 
i Norge er et samfunn basert på 
tillit, dugnadsånd og samarbeid.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?
Det er ikke mangel på innspills-
grupper, råd og faggrupper som 
diskuterer utfordringer, muligheter 
og mål i kriser – men jeg syns 
det er relativt få som adresserer 
«hvordan», gjennom åpeke på 
praktiske, konkrete og realiserbare 
løsninger som tar oss fremover i en 
datadrevet økonomi - raskt.

Dine 3 beste ledelses-tips?
Gi tillit, sitt i samme båt uansett, 
se på ordentlig og vær raus med 
tilbakemeldinger. Og forvent det 
samme tilbake. Også er det lurt 
å faktisk la organisasjonen selv 
utvikle strategisk retning og justere 
kurs. Løpende.

LØRNBIZ med Liv Dingsør, Digital Norway
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Hvordan bør man fungere som leder når 
man sitter foran en framtid som er så 
usikker for oss?
a) Tenk at alle i teamet skal sitte
i samme båt, da skal ikke lederen
plutselig forlate den og skylde på teamet
om noe går galt på veien
b) Du skal som leder navigere teamet
fram mot din idé om hva fremtiden
bringer, slik har de et mål å se fram mot
selv om det må justeres på veien
c) Man må ha ryggrad til å ta tøffe
beslutninger og tenke hva som er best
for firmaet og ikke hva som er best
personlig

Tenk at alle i teamet skal sitte i samme 
båt, da skal ikke lederen plutselig forlate 
den og skylde på teamet om noe går galt 
på veien

Skru av redselen du har for risiko og 
glem smeller du har gått på tidligere, 
man lærer av feil og kommer seg alltid 
på beina

Alle i bedriften må være koblet sammen 
på en ny måte og i samspill jobbe frem 
mot ambisjoner og visjoner uten å ha et 
svar på hvor vi nøyaktig vil være om 5 år

Hvordan kan man håndtere risiko man 
ikke kjenner til?
a) Skru av redselen du har for risiko og
glem smeller du har gått på tidligere,
man lærer av feil og kommer seg alltid
på beina
b) I en slik tid er det viktig å heller være
litt mer forsiktig enn normalt og ikke ta
for raske avgjørelser
c) Man trenger ikke som bedrift å alltid
være først ute med å prøve ute nye
ting, i slike tider kan det oftest være
skilpadden som vinner hele løpet

Hva skal til for at man kommer godt ut 
av situasjonen og hvordan ser framtiden 
ut om 5 år?
a) Alle i bedriften må være koblet
sammen på en ny måte og i samspill
jobbe frem mot ambisjoner og visjoner
uten å ha et svar på hvor vi nøyaktig vil
være om 5 år
b) Den ansatte må forholde seg til mer
ansvar og selv søke ambisjoner og
visjoner for seg selv, da vil fremtiden se
lys ut
c) Lederen må innta en sterkere rolle i
teamet og lede dem mot det han eller
hun ønsker at fremtiden skal være, vi
skaper fremtiden vi ønsker

LØRNBIZ med Liv Dingsør, Digital Norway

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

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

Men hva er de nødvendige ferdigheter for fremtiden?

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

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

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

Gründer 
Silvija Seres
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episode_title
intro

Om bedriften
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Refleksjon
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Tema:  TEMA 

Gjest:    guest_name 

Språk:  languages

Persepktiv: perspectives

Innspilt: places

Vert:  lorner
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Du vil LØRNE om: 

• learnings

Anbefalt lesing: 

• recommended_literature
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Du vil LØRNE om: 

• you-will-learn-about
 
Anbefalt lesing: 

• recommended-litterature 

 

Du vil LØRNE om: 

• Tverrfaglige team
•  

Helhetlig produksjon
•  

Endringsledelse 
•  

Fremtidens produksjon
 
Anbefalt lesing: 

• Norges offentlige utredninger (NOU) sin 
rapport Lærekraftig 

Tema:  LØRNSOC

Expørt:  Dag Arthur Aasbø 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: ENTERPRISE

Innspilt: SARPSBORG 

Lørner:  Silvija Seres 

Dag Arthur Aasbø
Direktør og organisasjon og sam-

funnskontakt fra Borregaard

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

Refleksjon 
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