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Tema Perspektiv

Biosement
I denne episoden av #LØRN møter du forsker ved Fysisk institutt 
ved Universitetet i Oslo og Prosjektleder for BioZement 2.0, 
Anja Røyne. Anja ble interessert i bioteknologi da hun forsto 
mulighetene for å kutte i energibruken og redusere utslipp i 
produksjon av trengte materialer og råstoffer. Målet til BioZement 
2.0 er å utvikle betong med mye lavere Co2-utslipp enn det vi har 
i dag. I episoden forklarer Anja hvordan bioteknologi og levende 
organismer bidrar til å redusere CO2-utslippene i verden.

Om bedriften
Fysisk institutt er det største fysikkfaglige miljøet i Norge. 
Instituttet utfører grunnforskning innen et bredt spekter 
av fysikken, fra elementærpartikkelfysikk til materialfysikk 
og energiforskning og fra romforskning til medisinsk fysikk. 
Instituttet uteksaminerer hvert år ca 50 masterstudenter og 15-20 
doktorgradskandidater.

Refleksjon
I større produksjoner må man passe på at det biologiske 
materialet ikke blir sluppet løs i naturen, men uforutsigbare 
feil er en realitet. Vil biologisk produksjonsmateriale bli den nye 
overskriften for utvikling av immunologisk resistens? Og kan vi 
stole på menneskelig bevissthet eller er håndtering av biologisk 
materiale et område med behov for AI-automatiserte løsninger? 
Leder mennesket eller kunstig intelligens når det gjelder å 
beskytte oss gjennom restriktive rammer?

Tema:  BIOTECH 

Gjest:    Anja Røyne 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Sunniva Rose

Du vil LØRNE om: 

• Tradisjonell sement 
• Klimautfordringer 
• Grønn endring 
• Biologisk materiale 
• Biosement

Anbefalt lesing: 

• https://www.mn.uio.no/fysikk/
 

BIOTECH med Anja Røyne, Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO)
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ANJA RØYNE
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FYSISK INSTITUTT VED 
UNIVERSITETET I OSLO 
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Podkast  #25

BIOTECH med Anja Røyne, Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO)

 Med BioZEment 
2.0 er målet å utvikle 

betong med mye lavere 
CO2-utslipp enn det vi 
har i dag, ved hjelp av 
bioteknologi. Vi bruker 

bakterier som kan løse opp 
og felle ut mineraler slik 
at vi får «limt sammen» 

sandkorn til et fast 
materiale. .

- Anja Røyne
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Hva gjør dere på jobben?
Jeg er prosjektleder for BioZEment 
2.0 der målet er å bruke 
bioteknologi til å utvikle betong 
med mye lavere CO2-utslipp 
enn det vi har i dag. Vi bruker 
bakterier som kan løse opp og 
felle ut mineraler, slik at vi får 
«limt sammen» sandkorn til et fast 
materiale.

Hva er egentlig bioteknologi?
Det er et stort felt, men jeg 
jobber mest med å bruke levende 
organismer i industriprosesser, slik 
at vi kan produsere materialer og 
råvarer med et lavere energiforbruk 
enn industri som ikke benytter seg 
av bioteknologi.

Hvorfor er det så spennende?
Fordi det kan gi oss bedre 
produkter – produkter laget 
av materialer med et lavere 
energiforbruk og mindre utslipp enn 
tilsvarende vi har i dag.

Hvorfor kan det være skummelt?
Storskala bruk av helt nye 
organismer utenfor laboratoriet kan 
føre til spredning og fortrenging av 
andre arter og gi konsekvenser som 
vi ikke har kontroll over.

Ditt beste eksempel på 
bioteknologi?
Bruk av bakterier eller sopp til å 
lage råstoffer til for eksempel plast 
som vi i dag får fra olje, virker som 
en viktig og nødvendig utvikling.

Har du andre gode eksempler på 
bioteknologi, internasjonalt og 
nasjonalt?
Ulike varianter av selvgjødslende 
planter, det vil si planter som 
fanger opp nitrogen, er både 
spennende og litt skummelt (se 
punkt 5).

Hvordan funker det egentlig?
Bioteknologi er et veldig vidt 
begrep. Så lenge du kan kontrollere 
og bruke levende organismer til 
noe du ønsker – for eksempel å 
bake brød – er det bioteknologi. 
Nå kan vi etterhvert gjøre ganske 
mye for å kontrollere den genetiske 
sammensetningen til organismene 
direkte og få dem til å gjøre helt 
nye ting.

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt?
Godt spørsmål – som jeg dessverre 
ikke kan svare på. Jeg vet ikke om 
vi har noen spesielle fortrinn. Laks?

Kan du anbefale noe stoff om 
bioteknologi?
Her er jeg fristet til å svare 
min egen bok «Menneskets 
grunnstoffer», som handler 
om hvordan bioteknologi er en 
mulig løsning for veldig mange 
utfordringer i fremtiden.

Har du et kort biotech-sitat å hekte 
på bildet ditt ved publisering?
I et klimaperspektiv er vi helt nødt 
til å gjøre noe drastisk med hvordan 
vi produserer materialene våre. Her 
kan biotech være en viktig del av 
løsningen.

BIOTECH med Anja Røyne, Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO)
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Hva er en av de viktigste fordelene med 
å lage sement av biomateriale?
a) Istedenfor å bruke sand og sement for
å lage betong kan man bruke biologisk
materiale i form av bakterier for å binde
betongen sammen.
b) Man kan lagre overflødige bestander
av bakterier.
c) Istedenfor å blande sement med vann
og grus kan man blande vann og sement
laget av forurenset havbunn, og bidra til
karbonlagring.

Istedenfor å bruke sand og sement for 
å lage betong kan man bruke biologisk 
materiale i form av bakterier for å binde 
betongen sammen.

Betong er nyttig og funksjonelt, men 
det går ikke an å produsere det i 
kombinasjon med sement uten å slippe 
CO2 ut i atmosfæren.

Ca 10 % av CO2-utslippet på 
verdensbasis

Hvorfor er det behov for å endre bruken 
av betong?
a) Det finnes ikke noe tydelig behov per
dags dato
b) Betong er nyttig og funksjonelt,
men det går ikke an å produsere det i
kombinasjon med sement uten å slippe
CO2 ut i atmosfæren.
c) Det er tidkrevende å produsere
betong, så andre og mer effektive
løsninger er mer lønnsomt for alle, og
viktig med tanke på befolkningsvekst og
utbygging.

Hvor stor andel av det totale CO2-
utslippet står betong-produksjon for?
a) Ca 5 % av CO2-utslippet i Norge
b) Ca 10 % av CO2-utslippet på
verdensbasis
c) Ca 15 % av CO2-utslippet på
verdensbasis

BIOTECH med Anja Røyne, Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo 
(UiO)

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

BIOTECH
ANJA RØYNE
FORSKER
FYSISK INSTITUTT VED 
UNIVERSITETET I OSLO 
(UIO)
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Tema Perspektiv

Hvordan kan naturlige 
proteiner i kroppen bli til 
«supermedisin»?
I denne episoden av #LØRN møter du Simone Mester som er 
doktorgradsstipendiat i molekylærbiologi ved universitetet i Oslo. 
Simone fikk allerede på videregående øynene opp for Biotech og 
alt potensialet som ligger i denne teknologien. I molekylærbiologi 
studerer man sammenhengene mellom DNA og protein og 
hvordan dette reguleres. Simone forteller i episoden hvordan små 
endringer i antistoffene lager et «super-antistoff» som potensielt 
kan brukes som medisin mot alvorlige sykdommer.

Om bedriften
Universitetet i Oslo er det eldste og høyest rangerte universitetet i 
Norge. Gjennom kunnskap, ansvar og engasjement bidrar UIO til en 
bærekraftig framtid. Universitetet har formet samfunnet i over 200 
år og er et ledende europeisk universitet.

Refleksjon
Biomedisin har potensialet til å behandle mennesker mer 
individuelt enn hva vi er vant med i dag, og kanskje løse gåten 
om hvordan vi kurerer all form for kreft. Hvorfor går ikke 
kommersialiseringen av biomedisin raskere?

Tema:  BIOTECH 

Gjest:    Simone Mester 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Sunniva Rose

Du vil LØRNE om: 

• Bioteknologi 
• Naturlige prosesser 
• DNA

Anbefalt lesing: 

• https://www.uio.no/
 

BIOTECH med Simone Mester, UiO

BIOTECH
SIMONE MESTER
DOKTORGRADS-
STIPENDIAT
UIO

PODKAST #28 HVORDAN KAN NATURLIGE PROTEINER I KROPPEN BLI TIL «SUPERMEDISIN»?. SIMONE MESTER, UIO
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Podkast  #28

BIOTECH med Simone Mester, UiO

 Det er utrolig 
spennende å kunne ta 

nytte av noe som finnes 
naturlig i kroppen eller i 
naturen til å lage et enda 
bedre eller nytt produkt.

- Simone Mester
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Hva gjør dere på jobben?
Jeg jobber i forskningsgruppen til 
Inger Sandlie og Jan Terje Andersen, 
og vi studerer proteiner som vi 
finner naturlig i kroppen vår, der vi 
ser på hvordan små endringer kan 
endre funksjonen og strukturen til 
disse proteinene. Vi jobber blant 
annet med antistoffer, som er en 
viktig del av immunsystemet. Ved å 
gjøre små endringer i antistoffene 
kan man lage super-antistoffer som 
en dag kan brukes som medisiner i 
behandling av alvorlige sykdommer.

Hva er egentlig biotech? 
Bioteknologi er egentlig bare et nytt 
ord på en type naturvitenskap som 
har blitt brukt i flere 
århundrer. Bioteknologi er teknologi 
hvor man bruker biologiske 
systemer, levende organismer eller 
deler av dette for å utvikle eller 
lage ulike produkter.

Hvorfor er det så spennende?
Det er utrolig spennende å kunne 
bruke noe som finnes naturlig i 
kroppen eller i naturen, til å lage 
et enda bedre eller nytt produkt. 
I arbeidet mitt bruker vi proteiner, 
antistoffer, som kroppen vår 
naturlig lager billioner av for å 
beskytte oss mot å bli syke. Ved 

hjelp av bioteknologiske metoder 
er vi i dag i stand til å gå inn og 
gjøre endringer i DNA-sekvensen 
til antistoffer og produsere nye 
antistoffer i laboratoriet.

Hvorfor er det skummelt?
Vi som jobber med biotech, 
synes egentlig ikke dette er noe 
skummelt. Jeg tror bioteknologi 
har potensialet til å løse noen av 
verdens største problemer slik som 
sykdom og sult.

Ditt beste eksempel på biotech?
Bruken av antistoffer i medisin er 
mitt beste eksempel innen biotech.

Dine andre favoritteksempler 
på biotech, internasjonalt og 
nasjonalt?
Her har jeg lyst til å nevne CRISPR, 
som gjør oss i stand til å utføre 
målrettede endringer i DNA-et til 
alle levende organismer og alle 
typer celler.

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt?
I Norge ser vi en økt satsing på 
biotechstartups. UiO:Life Science 
har blant annet startet opp et 
to-årig innovasjonsprogram 
for å bygge en bro mellom 
akademia og industri. I tillegg 
har vi fått en biotech-inkubator i 
Forskningsparken, Sharelab – et 
fantastisk initiativ som gjør det 
enklere å starte opp sin egen 
bedrift innen bioteknologi.

BIOTECH med Simone Mester, UiO
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Hva er molekylærbiologi?
a) Studier av elektroner i kjemiske
prosesser i naturen for å undersøke
verdens sammenheng
b) Studier på cellenivå, oftest
sammenhengen mellom DNA og protein
og hvordan dette reguleres
c) Studier av DNA-molekylenes virkning

Studier på cellenivå, oftest 
sammenhengen mellom DNA og protein 
og hvordan dette reguleres

Struktur og funksjon hos antistoff-
proteiner i immunsystemet, som kan 
la oss gjøre endringer på DNA-nivå, og 
designe super-antistoff som gjenkjenner 
kreftceller

Da kan man lage vaksine mot kreft

Hva er S. Mester nysgjerrig på, som er 
viktig for fremtidens kreftbehandling?
a) Struktur og funksjon hos antistoff-
proteiner i immunsystemet, som kan
la oss gjøre endringer på DNA-nivå, og
designe super-antistoff som gjenkjenner
kreftceller
b) Måter å operere ut brystkreftsvulster
uten å fjerne brystene til rammede
kvinner
c) Hvordan man kan designe super-
antistoff som kan gjenkjenne kreftceller,
gjennom bruk av blod fra friske
pasienter, som en måte å restarte
immunologiske prosesser på

Hvorfor hadde det vært revolusjonerende 
å skape antistoff mot kreft?
a) Immunterapi får virkning
b) Cellegift blir et personspesifikk
behandlingstilbud
c) Da kan man lage vaksine mot kreft

BIOTECH med Simone Mester, UiO

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

BIOTECH
SIMONE MESTER
DOKTORGRADS-
STIPENDIAT
UIO
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Tema PerspektivBig Data og geometrisk 
modellering
I denne episoden av #LØRN møter Inge Harkestad seniorforsker Heidi 
Dahl, som forsker ved SINTEF Digitals avdeling for matematikk og 
kybernetikk. Heidi og Inge diskuterer blant annet faktorer vi bør være 
bevisste på og kritiske til, når det kommer til å gjøre beslutninger 
på grunnlag av algoritmer og Big Data. Som eksempler nevner Heidi 
potensielle situasjoner med beslutningstakere som mangler innsyn i 
algoritmer, utvikling av algoritmer uten innspill fra domene-eksperter 
og sluttbrukere, og faren for at vi kan komme til å ta avgjørelser med 
algoritmisk bias. I podcasten får vi også lære av Heidis ekspertise om 
Big Data og definisjonen av dette begrepet, eksempler på nærliggende 
teknologi den kan kombineres med som geometrisk modellering, 
samt Heidis refleksjoner rundt en etisk og positiv bruk av det 
verktøyet Big Data utgjør for samfunnet.

Om bedriften
SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. 
SINTEF sine 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, teknologi, 
innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små kunder over 
hele verden. SINTEF samarbeider med ledende universitet, bedrifter, 
institutter, industriklynger, oppstartsmiljøer og myndigheter, og 
utvikler prosjekter som kan utløse offentlig medfinansiering for deres 
kunder. SINTEF ble etablert i 1950 av Norges tekniske høgskole (NTH), 
som senere ble fusjonert inn i Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU).

Refleksjon
Algoritmer tar stor plass i dagens samfunn. Ofte kan man føle at 
datasystemer vet hvem vi er, og hva vi vil før oss selv. Mer vanlig blir 
det at algoritmer er med å ta avgjørelser mennesker har tatt fram 
til i dag. For eksempel vil algoritmer påvirke hvor lenge vi skal sitte i 
fengsel. Eller om vi skal få lån i banken, eller ikke. Med utgangspunkt 
i framtidens algoritmebruk, hvordan mener du samfunnet kan løse 
utfordringene knyttet til dette best mulig?   

Tema:  BIGDATA 

Gjest:    Heidi Dahl 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Inge Harkestad

Du vil LØRNE om: 

• BigData 
• AI 
• 3 V´s 
• Geometriske metoder

Anbefalt lesing: 

• https://www.sintef.no/en/digital/
 

BIGDATA med Heidi Dahl, SINTEF Digital

BIGDATA
HEIDI DAHL
SENIORFORSKER
SINTEF DIGITAL

PODKAST #44 BIG DATA OG GEOMETRISK MODELLERING. HEIDI DAHL, SINTEF DIGITAL
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Podkast  #44

BIGDATA med Heidi Dahl, SINTEF Digital

 På mange måter er 
komplekse data et riktigere 
uttrykk. Big Data handler 
ikke bare om størrelse, det 

handler også om andre aspekter 
som fart og variasjon. På 

engelsk snakker man om, the 
3 V´s – volume, velocity, 

variety. Komplekse datasett 
gir logistikk-utfordringer i 

databehandlingen, for eksempel 
om filene er så store at de 
må deles opp, eller at man 

vil trekke ut informasjon fra 
en kombinasjon av video 
og tekst. Ved å kombinere 

datakilder i analysen, finner 
man sammenhenger som ikke 
kommer frem om man ser på 

datakildene hver for seg.
- Heidi Dahl
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i big data? 
Jeg jobber som forsker innen 
geometrisk modellering og 
dataanalyse, med fokus på big data 
eller stordata. Jeg begynte å jobbe 
med big data fordi en del big data-
utfordringer har en underliggende 
geometrisk struktur, for eksempel 
nedbørsdata fordelt over et 3D-kart 
eller en MR-skann på sykehus. 
Geometriske metoder kan gjøre det 
enklere å trekke informasjon ut av 
dataene.

Hva gjør dere på jobben?  
En del av jobben er å samarbeide 
med industri-partnerne våre om 
å løse utfordringer de har og lede 
prosessen, slik at vi kan komme 
frem til hvilket spørsmål de ønsker 
svar på og hvilke data de har eller 
trenger for å finne løsningen. 
Den andre delen handler om å 
velge riktige teknikker for å løse 
oppgaven og utvikle nye algoritmer 
der det trengs.

Hva er egentlig big data? 
På mange måter er komplekse 
data et riktigere uttrykk: Big data 
handler ikke bare om størrelse, 
men også om andre aspekter som 
fart og variasjon (på engelsk: «The 3 
Vs»: volume, velocity, variety). 

Hvorfor er det så spennende?   
Fordi det er sterkt tverrfaglig. For 
vellykkede prosjekter trenger man 
å kombinere alt fra forretnings- og 
prosess-forståelse til domene-
ekspertise og spisskompetanse på 
big data.

Hvorfor kan det være skummelt? 
Mangel på innsyn i algoritmer, 
både for myndigheter og 
privatpersoner (Når algoritmer blir 
forretningshemmeligheter, hvordan 
kan man forsikre seg om at de 
fungerer slik de skal?). 

Ditt beste eksempel på big data?  
ANALYST. Der samarbeider vi med 
Rikshospitalet og Kartverket om 
å kombinere big data, kunstig 
intelligens og geometrisk 
modellering for å analysere og 
visualisere CT- og MR-data samt 
sonar-data fra havbunnen langs 
kysten av Norge.

Har du andre gode eksempler på big 
data, internasjonalt og nasjonalt? 
Bekreftelsen på at Higgs-bosonet 
finnes – dataene som produseres 
ved CERN er virkelig big data, både 
i fart og størrelse. 

Hvordan funker det egentlig? 
Big data-analyse er et verktøy. Men 
om det fungerer eller ikke, er ikke 
bare avhengig av at det tekniske 
fungerer – man må ha riktig verktøy 
for jobben som skal gjøres (se for 
eksempel bruk av big data / AI til 
straffeutmåling i rettssaker), og 
det må passe inn i helheten det 
blir brukt i (både når det gjelder 
prosesser og verdier).

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt? 
I en Industri 4.0-sammenheng 
er det ekstra nyttig at vi 
(typisk) har en relativt flat 
organisasjonsstruktur med svært 
kompetente medarbeidere. 
Ved å bruke big data-metoder 
i produserende industri blir vi 
konkurransedyktige internasjonalt.

BIGDATA med Heidi Dahl, SINTEF Digital
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Hva står de tre V-ene for?
a) Fart, volum, variasjon
b) Vibrasjon, volum, fart
c) Vibrasjon, volum, variasjon

Fart, volum, variasjon 200 Velocity (fart)

Hvor mange Higgs-partikler fant nevnt 
forskningsprosjekt?
a) 30?000
b) 2000
c) 200

Hvilken av de tre V-ene var essensielt i 
forskningsprosjektet for å finne higgs-
partiklene?
a) Volume (volum)
b) Variety (variasjons)
c) Velocity (fart)

BIGDATA med Heidi Dahl, SINTEF Digital

Scann og besøk bedriften
https://www.sintef.no/en/digital/

BIGDATA
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SENIORFORSKER
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Tema Perspektiv

Høydimensjonale data
In this episode of #LØRN Silvija speaks with the Head of 
Machine Intelligence from Simula Metropolitan Center for Digital 
Engineering, Leva Martinkenaite. The Simula Metropolitan Center 
for Digital Engineering is a newly established research institute 
aimed at areas such as networks and communication, machine 
learning and IT management. In the episode, Leva explains who 
we should trust most out of an AI-system or an expert, how an 
algorithm can give accurate predictions of glucose levels, as well 
as how they work towards strengthening artificial intelligence and 
machine learning.

Om bedriften
Simula Metropolitan is a new research unit that is jointly owned 
by Simula Research Laboratory and Oslo Metropolitan University, 
formerly Oslo and Akershus University College (HiOA). They 
are the home of Simula’s research activities on networks and 
communications, machine learning and IT management, and 
OsloMet’s strategic partner in research, PhD- and MSc- education 
in digital engineering.

Refleksjon
Det er mye skepsis rundt teknologiske endringer, og da 
særskilt helsebehandlende endringer. Men utvikling, forskning 
og feiling før det feires er gjort av tverrfaglige team. Vi går til 
legen når vi er syk og opereres av kirurgens hender. Med risiko 
for menneskelig feil, legger vi oss med tillitt under kniven. 
Hva må ligge til rette for at vi skal føle liknende menneskelig 
tillitt ved å la oss bli behandlet av kunstig intelligente 
helseverktøy? Vil de noen gang oppleves like tillitsfulle? 

Tema:  AI 

Gjest:    Valeriya Naumova 

Språk:  English

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Kunstig intelligens 
• Maskinlæring 
• Høydimensjonale data

Anbefalt lesing: 

• Report by Teknologirådet “Kunstig 
intelligens for Norge”. 

• Deep Learning book by Goodfellow, 
Bengio, and Courville

 

AI med Valeriya Naumova, Simula Metropolitan Center for Digital Engineering

AI
VALERIYA NAUMOVA
HEAD OF MACHINE 
INTELLIGENCE
SIMULA METROPOLITAN 
CENTER FOR DIGITAL 
ENGINEERING

PODKAST #64 HØYDIMENSJONALE DATA. VALERIYA NAUMOVA, SIMULA METROPOLITAN CENTER FOR DIGITAL ENGINEERING
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AI med Valeriya Naumova, Simula Metropolitan Center for Digital Engineering

 AI-teknologi 
gjør i stadig større grad 

avgjørende beslutninger på 
våre vegne. Dette gjelder 

innenfor en rekke områder, 
med alt fra autonome 

kjøretøy til kliniske 
diagnosesystemer.

- Valeriya Naumova
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Who are you and how did you 
become interested in AI? 
I head up the Machine Intelligence 
Department at a newly established 
research institute, Simula 
Metropolitan Center for Digital 
Engineering, which is a joint venture 
between Simula Research Lab 
and Oslo Metropolitan University. 
I became fascinated by machine 
learning and data-driven modelling 
during my PhD, when I worked on 
developing an algorithm that would 
provide an accurate short-term 
prediction of blood glucose/sugar 
levels in diabetes patients from 
current and previously observed 
data. 

What is your role at work? 
I primarily focus on research, 
but I also actively help promote 
formal education in ML/AI. My 
research focuses on developing 
new methodologies and numerical 
methods for the analysis of 
complex systems and learning from 
high-dimensional data in science 
and industry. 

What are the most important 
concepts in AI? The overall goal of 
AI is to create a technology that 
allows machines to function in an 
intelligent way – in other words, 
making them capable of thinking, 
acting, and learning like humans. 

Why is this exciting? 
AI technologies are increasingly 
making far-reaching decisions on 
our behalf in a number of fields, 
from self-driving cars to clinical 
diagnostic systems. 

What do you think are the most 
interesting controversies? 
AIl progress has raised various 
controversial topics that we need 
to address, including: 
• Should AI development be heavily 
regulated? 
• Should humanoid robots have 
rights?
• Will AI kill jobs? 
• Can we combat AI cultural 
insensitivities? 

What is your own favourite 
example of AI?
Probably AlphaGo. 

Can you name any other good 
examples of big data, nationally or 
internationally? 
I am fascinated by a project we 
are working on with Norwegian 
Cancer Registry, where we analyse 
screening data and provide 
personalised predictions about 
when next to perform screening, 
and identify women at risk of 
cervical cancer based on their 
screening history and additional 
personal information. 

How do you usually explain 
how it works, in simple terms? 
I always start with the simplest 
concepts, since they are essential 
for understanding more complex 
and advanced concepts. It is also 
important to clearly explain how 
a machine reasons and how this 
differs to human reasoning. 

Is there anything unique about 
what we do in AI here in Norway? 
Norway has pioneered the 
digitalisation of various industries 
and improved energy consumption, 
etc. as a result. Moreover, Norway 
has uniquely well-preserved data 
sets, such as medical registries 
that could be used for training 
ML algorithms to provide more 
personalised advice on treatment 
options. 

Do you have a favourite big data 
quote? Eliezer Yudkowsky’s quote: 
“By far, the greatest danger of 
Artificial Intelligence is that people 
conclude too early that they 
understand it.”

AI med Valeriya Naumova, Simula Metropolitan Center for Digital Engineering
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Hvordan er det mulig at en maskinlært 
app kan hjelp en diabetiker til bedre 
levekår?
a) Matematiske algoritmer som
evolusjonerer med blodsukkeret.
Algoritmen er gjort utfra pasientens
livsstil som varsler 30 minutter
for kortidssblodsukkeret og en
langtidsalgoritme som varsler
forutseende blodsukker om natten
b) Matematiske algoritmer varsles av
biosensorer i kroppen som måler et for
lavt nivå av blodsukker
c) I appen kan personen kartlegge
blodsukkermålinger. Dermed får personer 
med diabetes en lettere oversikt 
og dermed mer kontroll med å ha 
kunnskap om sin sykdomstrend. Dette er 
behjelpelig for legene i sin vurdering av 
nåværende og videre behandling

Matematiske algoritmer som 
evolusjonerer med blodsukkeret. 
Algoritmen er gjort utfra pasientens 
livsstil som varsler 30 minutter 
for kortidssblodsukkeret og en 
langtidsalgoritme som varsler 
forutseende blodsukker om natten

Man får en universell forståelse for 
å kunne gjøre endringer og unngå 
ytterligere problemer med en gang. Man 
forstår maskinen ved at man bare forstår 
at maskinen forstår noe

Lage teknologi som lager maskiner som 
handler i intellektuelle manerer som at 
de kan tenke, reagere og lære som et 
menneske

Hvorfor er det lønnsomt med 
matematisk forståelse i maskinlæring og 
ikke bare representere det?
a) Fordi maskinlæring er modellering av
tall
b) Man unngår ytterligere problemer for
fremtiden siden maskinen ikke forstår
at den må forstå at noe er feil. Derfor er
grunnjobben med riktige matematiske
algoritmer særdeles essensielt for at
fatale skader ikke skal oppstå
c) Man får en universell forståelse
for å kunne gjøre endringer og unngå
ytterligere problemer med en gang. Man
forstår maskinen ved at man bare forstår
at maskinen forstår noe

Hvilken paraply av funksjoner har AI 
teknologi?
a) Lage teknologi som lager maskiner
som handler i intellektuelle manerer som
at de kan tenke, reagere og lære som et
menneske
b) Modellere atferdsmønstre for å skape
menneskelige konklusjoner
c) Være menneskelig intellektuelt med å
tenke og reagere selvstendig

AI med Valeriya Naumova, Simula Metropolitan Center for Digital 
Engineering

Scann og besøk bedriften
https://www.simula.no/research/projects/simula-
metropolitan-center-digital-engineering

AI
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HEAD OF MACHINE 
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Tema Perspektiv

kunstig intelligens i 
norsk næringsliv
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningsleder 
for SINTEF, Anne Marthine Rustad. Anne Marthine har en PhD 
i marin kybernetikk og har tidligere jobbet i DNV, BCG og Aker 
Solutions. I SINTEF jobber hun med anvendt forskning som kan 
tas i bruk av industrien. Selv har hun anvendt AI til søppelsortering 
og plastsortering, i tillegg til å ha utviklet en ugress-sprøyte som 
undersøker hvor mye ugress det er på en åker for deretter beregne 
hvor mye ugressmiddel og hvilken type en burde bruke. I episoden 
forteller hun mer om hvorfor kunstig intelligens er så viktig for 
norsk næringsliv, i tillegg til hvordan «gamle» algoritmer har fått 
«nytt liv» med økt tilgang på data. "Undersøkelser viser at de som 
vet minst om AI er de som er mest skeptiske og redde for nye 
teknologi" forteller Anne Marthine.

Om bedriften
SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. 
SINTEF samarbeider med ledende universitet, bedrifter, institutter, 
industriklynger, oppstartsmiljøer og myndigheter, og utvikler 
prosjekter som kan utløse offentlig medfinansiering for deres 
kunder. Deres 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, 
teknologi, innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små 
kunder over hele verden.

Refleksjon
Kongsberg AS jobber mye med teknologiske løsninger. De 
har stor nærhet i den maritime industrien. Selskpapet jobber 
med maskinlæring for AI med fokus på å gjøre den maritime 
næringen mer effektiv og tryggere. Mange er redde AI-løsninger 
vil overta disse virksomhetene. Fokuserer du på høyteknologiske 
industrivirksomheter som Kongsberg AS, tror du det er legitime 
grunner til å være redd for at roboter tar over disse instillingene?

Tema:  AI 

Gjest:    Anne Marthine Rustad 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• AI 
• AI i norsk næringsliv
• Algoritmeutvikling 
• Maskinlæring

Anbefalt lesing: 

• Finland sitt prosjekt: Elements of AI
 

AI med Anne Marthine Rustad, SINTEF
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Podkast  #67

AI med Anne Marthine Rustad, SINTEF

 Et av våre 
beste eksempler på 
AI er hvordan vi 

gjennomførte en ugress-
sprøyte som undersøkte 
hvor mye ugress det var 

i åkeren for deretter 
å beregne hvor mye 

ugressmiddel og hvilken 
type man skulle bruke.

- Anne Marthine Rustad
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i AI? Studerte siv.ing 
på NTNU i teknisk kybernetikk, 
PhD i marin kybernetikk. Jobbet i 
DNV, BCG og Aker Solutions før jeg 
begynte i SINTEF. Fikk forespørsel 
om å begynne i SINTEF Digital og 
komme mer tilbake til fagområdet 
mitt. Har også hatt 1.amanuensis II 
på NTNU. 

Hva gjør dere på jobben? 
I SINTEF driver vi med anvendt 
forskning, der alt skal kunne tas 
i bruk av industrien ganske raskt. 
Det vil si den forskningen som er 
mellom akademisk forskning som 
gjøres på universitetene og det som 
industrien selv utvikler. 

Hva er greia med AI? 
For oss er det et metodesett 
som bygger på matematikk, 
programmering, algoritmeutvikling, 
optimering, kybernetikk og så 
videre. 

Hvorfor er det spennende? I 
kombinasjon med data drevene 
modeller (AI) og mer tradisjonelle 
metoder kan vi få til ting der de 
tradisjonelle metodene kommer litt 
til kort 

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Det er mange myter om AI, men 
av dem er at AI tar jobbene. En del 
jobber kommer til å forsvinne, men 
det er også mange nye jobber som 
vil komme til, også jobber vi ikke 
kjenner til  dag. Derfor er det viktig 
å utdanne og etterutdanne folk. 

Ditt eget selvlaget beste eksempel 
på AI? Et eksempel som er i 
skjæringspunktet mellom analyse 
og AI: Mønstergjenkjenning kan 
sees på som en enkel form for AI. 
Plastsortering og søppelsortering 
var SINTEF tidlig ute. 

Dine andre favoritteksempler på 
AI internasjonalt og nasjonalt? Det 
er mye AI rundt oss hver dag som 
vi ikke nødvendigvis er klar over; 
spam-filter på mail, anbefaleringer 
om musikk og filmer på Spotify og 
Netflix, forslag til neste kjøp på 
Amazon, selvfølgelig stemmestyring 
som Siri, Alexa osv. 

Hva slags mental modell bruker 
du for å forklare hvordan det 
funker? Veldig enkelt kan man 
si at AI er vitenskapen om å 
bygge dataprogrammer som kan 
utføre oppgaver som krever man 
anser å kreve intelligens om det 
gjøres av et menneske, sånn som 
å forstå (feks omgivelsene), ta 

avgjørelser, handle og tilpasse seg. 
Maskinlæring er en måte å oppnå 
dette på og algoritmene gir bedre 
resultater når de får mer data å øve 
seg på. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Jeg tror det er i B2B markedet 
i bransjer der Norge allerede er 
ledende (O&G, maritim, osv) at 
vi bør ta det i bruk for å sikre 
konkurransekraft. I havbruk 
brukes det til å beregne for og 
medisinering. 

En favoritt AI sitat? Andrew Ng: " 
Worrying about evil AI killer robots 
today is a little bit like worrying 
about overpopulation on the planet 
Mars.”

AI med Anne Marthine Rustad, SINTEF
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Hva er SINTEF?
a) Norges største forskningsinstitutt
b) Norges største forsikringsselskap med
kun kunstig intelligente løsninger på
saksbehandling
c) Norges største konsulentfirma innen
teknologiske løsninger

Norges største forskningsinstitutt Kina siden de får inn mer data siden de 
ikke har GDPR

General Data Protection Regulation 
beskytter bruken av din personlige 
informasjon

Det eksisterer et globalt AI-res. Hvem 
tror man kommer til å vinne?
a) USA. Rett ogs lett fordi landet er
større i omkrets som gjør at landets
store populasjon er det avgjørende
tilskuddet USA har av kunnskap for å
raskere utvikle AI
b) Google
c) Kina siden de får inn mer data siden
de ikke har GDPR

Hvorfor skal vi i Norge være glad for at vi 
har GDPR på våre data?
a) General Data Protection Regulation
beskytter bruken av din personlige
informasjon
b) Det gjør det vanskeligere å bli hacket
med en slik Blockchain-sperre
c) Dermed kan vi dele mer personlig
data som skaper lettere elektroniske
samarbeider

AI med Anne Marthine Rustad, SINTEF

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

AI
ANNE MARTHINE 
RUSTAD
FORSKNINGSLEDER
SINTEF
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Tema Perspektiv

Karbonfangst og lagring
I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med Forskningssjef i 
SINTEF Energi, Mona?Mølnvik, om karbonfangst og lagring. SINTEF 
er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter, og Mona 
deler av sine erfaringer og gir sine synspunkt på om det er mulig å 
skape endringene som skal til for å få ned verdens CO2-utslipp. I 
podcasten diskuterer Sunniva og Mona også hvordan vi kan fange, 
transportere og lagre CO2.

Om bedriften
SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. 
SINTEF sine 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, 
teknologi, innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små 
kunder over hele verden. SINTEF samarbeider med ledende 
universitet, bedrifter, institutter, industriklynger, oppstartsmiljøer 
og myndigheter, og utvikler prosjekter som kan utløse offentlig 
medfinansiering for deres kunder. SINTEF ble etablert i 1950 av 
Norges tekniske høgskole (NTH), som senere ble fusjonert inn i 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Refleksjon
Den norske regjeringen har anbefalt Stortinget å bidra til 
å finansiere boring av den første brønnen til CO2-lageret i 
Nordsjøen. Kan lagring av CO2 bli et nytt industrieventyr for Norge 
– eller har det mørke ringvirkninger?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Mona Mølnvik 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Sunniva Rose

Du vil LØRNE om: 

• Karbonfangst og lagring (CCS) 
• Grønne skiftet 
• Hydrogen 
• Fornybare energiteknologier

Anbefalt lesing: 

• https://www.sintef.no/en/sintef-energy/
 

ENERGYTECH med Mona Mølnvik, SINTEF Energi
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Podkast  #108

ENERGYTECH med Mona Mølnvik, SINTEF Energi

 Vi står midt i det 
grønne skiftet og det er 

mange mulige veier videre. 
For meg betyr det at vi må 

fange CO2 fra industri- 
og kraftproduksjon og ta 
i bruk hydrogen som ikke 
gir utslipp og utvikle enda 

mer effektive fornybare 
energiteknologier, som for 
eksempel flytende sol og 

vindparker.
- Mona Mølnvik
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i energy-tech? 
Jeg jobber som forskningssjef 
i SINTEF. Jeg ble opptatt av 
menneskeskapte klimaendringer 
og energiteknologi på 80-tallet 
da jeg var student. Jeg ble veldig 
interessert og fant ut at jeg ville 
jobbe med løsningene. 

Hva gjør dere på jobben? 
Vi utvikler forskertalenter som 
utvikler ny kunnskap om å fange, 
transportere og lagre CO2. Det 
er nesten som toppidrett. Du 
kommer inn med et talent og 
så er resten opp til forskeren og 
rammebetingelsene. Rammene 
våre er gitt av hvilke prosjekter vi 
har, hva slags forsknings-utstyr 
vi har tilgang til og hvor godt vi 
samarbeider med industrien og 
universitetene.

Hva er egentlig energy-tech? 
I Norwegian CCS Research Centre 
utvikler vi teknologi for å fange 
inn, transportere og lagre CO2. 
Ingrediensene i forskningen 
er avansert utstyr for å måle 
oppførselen til CO2, testing av 
ulike effekter i for eksempel CO2-
fangstutstyr. Vi har også utstyr som 
brukes til å studere CO2-transport 
og -injeksjon. 

Hvorfor er det så spennende?  
Nå jobber regjeringen med å 
etablere et fullskala CCS-prosjekt 
i Norge. CO2-håndtering er 
spennende fordi det innebærer 
så mange fag og flinke folk og 
viktige resultater. I tillegg er 
det spennende fordi så mange 
muligheter enda ikke er realisert.

Er det noen kontroversielle 
problemstillinger? 
I går var jeg i Brussel og ledet en 
paneldiskusjon om CO2-utslipp 
fra industrien. I Tyskland er det 
motstand mot å lagre CO2 under 
bakken, men dette har vi gjort på 
Sleipner i 20 år, og det har gått 
veldig bra.

Ditt eget beste eksempel på 
energy-tech? 
Jeg syns det er veldig artig at vi 
kan fange inn CO2 fra industrien 
ved å kjøle ned røyk-gassen, slik at 
CO2 blir flytende.

Har du andre gode eksempler på 
energy-tech internasjonalt og 
nasjonalt? 
I laboratoriet vårt studerer vi fase-
likevekt i CO2-blandinger. Det er 
viktig å vite nøyaktig hvordan slike 
blandinger oppfører seg ved for 
eksempel injisering i undergrunnen.

Er det noe vi gjør her i Norge som 
er unikt? 
Norge har utviklet CCS-teknologi 
i 20 år og er langt fremme 
internasjonalt. Bakgrunnen er 
myndighetenes satsing, evne og 
vilje hos leverandørene og at 
Equinor (tidligere Statoil) har lagret 
CO2 i undergrunnen på Sleipner i 
22 år.

Et favorittsitat om energy-tech? 
Det finnes ikke en «silver bullet» i 
energirevolusjonen. 

Et kult faktum om energy-tech, 
et tall, eller en graf? 
Uten CCS er det mye dyrere å nå 
målene om maksimalt to grader 
global oppvarming. Det er nesten 
umulig.

ENERGYTECH med Mona Mølnvik, SINTEF Energi
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Hva skjer med CO2-en når den lagres i 
sandstein?
a) Den blir flytende.
b) Den blir til damp. 
c) Ingen forandring.

Den blir flytende. 75–90 % 65–70 %

Hvor mye av klimagassutslippene 
må kuttes innen 2050 for å nå FNs 
Klimapanel sitt 1,5-gradersmål? 
a) 55–70 %
b) 65–80 %
c) 75–90 %

Hvor mye energi sitter man igjen med 
etter en CCS-prosess? 
a) 65–70 %
b) 65–70 %
c) 65–70 %

ENERGYTECH med Mona Mølnvik, SINTEF Energi

Scann og besøk bedriften
https://www.sintef.no/en/sintef-energy/
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Tema Perspektiv

Teknologien og oss
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med spesialkonsulent 
digitalisering & velferdsteknologi på sykehjemsetaten i Oslo 
Kommune, Torunn Aardal. Torunn fattet interesse for AI da 
hun for alvor begynte å sette seg inn i mulighetene analyse 
av store datasett kan gi. Som spesialkonsulent skal hun se på 
løsninger digitalisering og AI kan gi for sykehjemsetaten i Oslo. 
I episoden forteller Torunn om hvordan AI potensielt kan gi mer 
tilpassede løsninger for deres brukere, samt hvordan det som 
beslutningsstøtteverktøy kan gjøre noe for den enkeltes psykiske 
helse gjennom blant annet chatbots. Hun forteller også om de 
mindre etiske sidene ved AI slik som diskriminerende algoritmer.

Om bedriften
Sykehjemsetaten (SYE) skal gi personer med behov for heldøgns 
pleie, rehabilitering og omsorg et best mulig tilbud innenfor 
de vedtatte politiske, økonomiske og administrative rammer i 
Oslo kommune. Oslo har 39 langtidssykehjem og fire helsehus. 
Langtidssykehjemmene er pasientenes hjem og helsehusene er et 
korttidstilbud hvor pasientene rehabiliteres til å mestre hverdagen. 
I tillegg har etaten ansvar for Senter for fagutvikling og forskning, 
samt Opplæringskontor for helse- og oppvekstfag.

Refleksjon
Det er kjent at teknologien stadig blir en større del av 
helseomsorgen, men det oppfordres til å tenke seg godt om. 
Risikerer vi en act of desperation hvor vi må lære av tragiske 
erfaringer med å investere for tidlig? Men er ikke behovet for å 
øke ressursene innen helseomsorgen her allerede? Hvor lenge skal 
ventetiden på digitale helsetiltak som et normativt verktøy vare? 

Tema:  AI 

Gjest:    Torunn Aardal 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Helseteknologi 
• Digital tillit 
• Tverrfaglighet

Anbefalt lesing: 

• Isaac Asimov Weapons of Math
• Destruction (Cathy O’Neil), 
• Algorithms of oppression (Noble).  
• Les også gjerne videre om filosofi og 

psykologi!  
 

AI med Torunn Aardal, Sykehjemsetaten, Oslo kommune

AI
TORUNN AARDAL
SPESIALKONSULENT 
DIGITALISERING & 
VELFERDSTEKNOLOGI
SYKEHJEMSETATEN, OSLO 
KOMMUNE

PODKAST #112 TEKNOLOGIEN OG OSS. TORUNN AARDAL, SYKEHJEMSETATEN, OSLO KOMMUNE



29

Podkast  #112

AI med Torunn Aardal, Sykehjemsetaten, Oslo kommune

 Man må fortsatt 
stille gode spørsmål, vi 
er fortsatt den virkelige 

intelligensen.
- Torunn Aardal
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Hvem er du , og hvordan  ble du 
interessert i AI?
Har studert informatikk, 
psykologi og MBA i strategisk 
ledelse. Jobber nå fra 1/10 med 
digitalisering og velferdsteknologi i 
Sykehjemsetaten, Oslo kommune. 
Før Telenor. Jeg ble interessert i AI 
via Science fiction på nitti tallet, 
aldri supernerd men generelt 
fasinert og nysgjerrig. Senere har 
det gått i bølger, som med utvikling 
av AI. For alvor da jeg begynte å 
sette meg inn i mulighetene analyse 
av store datasett gir/kan gi, koblet 
sammen med maskinlæring og 
nevrale nettverk. Og problemene! 
Diskriminerende algoritemer, 
manglende etikk osv. Jobbet på 
nittallet med Jenter&data ved 
NTNU. Jentedatasalen Cybele og 
likestilling er en rød tråd gjennom 
mye.

Hva gjør dere på jobben
Ny i jobb. AI kan komme inn på 
ulike måter: besluttningsstøtte, 
automatiserende søkeprosesser. 
Neppe i form av roboter til eldre. Og 
sensorteknolgi

Hva er greia med AI?
Store muligheter for, ved riktig 
bruk, å effektivisere prosesser og 
frigjøre ressursr som behøves andre 
steder. Som bruker gir det mer 
mening å få tilpassende løsninger. 
Som beslutningsverktøy innne 
medisin, hva kan det gjøre innen 
psykisk helse (chatsbots) osv.

Hvorfor er det spennende?
Klarer vi å temme teknologien? 
Brukt riktig er alt bra, men det 
krever mer tverrfaglig tilnrming og 
nøye vurderinger underveis. Eks: 
diskriminering av minioriteter, 
våpenteknologi (Google Maven 
osv). Samt at utviklingen ikke 
går så raskt på noen områder, 
unngå hype. D. Watson, Sophia, 
chatbots generetl. Hvor intelligent 
er intelligensen? Forandrer vi oss 
som følge av teknologien nå? Ref: 
fallende empati, endrede måter å 
bygge tillitt på (uten mennesker, 
kun basert på teknologien

Dine andre favoritteksempler 
på big-data internasjonalt og 
nasjonalt?
Google; jeg er lost uten Google 
Maps. Spotify.

Hva slags mental modell bruker du 
for å forklare hvordan det funker?
Prøver å se hvordan vi forholder 
oss til teknologien i hverdagen. 
Forenklinger. Alle er implisert og 
blir påvirket, - mange vet uke om 
det engang, men viser tildels stor 
tillit. Se det store menneskelige 
bildet.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Er et lite land, lett å komme i 
kontakt med miljøer. Oversiktlig. 
Fokus på etikk. Ingen stor 
mastodont, mange små og 
investeringsvilje. Samarbeid 
næringsliv - akademia (Telenors   
AI-lab i Trondheim).

En favoritt big-data sitat?
Lite kreativ merker jeg. Jeg skrev i 
DN ifjor omtrent dette: "Det krever 
en landsby for å oppdra et barn, 
hele verden må i sving for å oppdra 
kunstig intelligens."

AI med Torunn Aardal, Sykehjemsetaten, Oslo kommune
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Hvorfor trenger vi teknologi inn i 
sykehjem?
a) Med teknologiske hjelpemidler kan
folk bo lenger hjemme for å svekke
pågangen på helseinstitusjoner
med dagens underbemanning innen
helsevesenet
b) For å være med på den generelle
utvikling i håp om at det skaper løsninger
som kan forenkle og effektivisere
c) Fordi pågangen av eldre blir større
og større og alle trenger å ivaretas. Da
trenger vi teknologien. Det ene er å
kunne bo hjemme så lenge man kan med
teknologiske hjelpemidler

Fordi pågangen av eldre blir større og 
større og alle trenger å ivaretas. Da 
trenger vi teknologien. Det ene er å 
kunne bo hjemme så lenge man kan med 
teknologiske hjelpemidler

Fokus på mennesket av tjenesten for så 
å individuelt tilpasse løsninger

Datafolk må ta ansvar for hva som 
egentlig lages for å endre verden. 
Politikere har ikke kunnskapen som 
trengs for å fatte avgjørelsene

Hvordan lyder oppskriften på hvordan 
teknologien skal få sitt innpass i 
helseomsorg?
a) Fokus på mennesket av tjenesten for
så å individuelt tilpasse løsninger
b) Fokus på teknologien så mennesket i
tjenesten skal få individuelt tilpassede
løsninger
c) Fokus på robotisme for hvordan
de kan erstatte den manglende
arbeidskraften

Hvordan kan effektivisering av 
teknologiske løsninger iverksettes?
a) Gjennom demokrati må befolkningen
stemme på de partiene som støtter
teknologi i helsevesenet
b) På individnivå gjør vi oss en tjeneste
ved å investere selv i teknologiske
løsninger. Utviklingen er ikke der at
teknologi ses og engang bli del av
velferden
c) Datafolk må ta ansvar for hva som
egentlig lages for å endre verden.
Politikere har ikke kunnskapen som
trengs for å fatte avgjørelsene

AI med Torunn Aardal, Sykehjemsetaten, Oslo kommune

Scann og besøk bedriften
https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-
ombud/sykehjemsetaten/#gref
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Tema Perspektiv

Vev-på-chip
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija og professor ved 
Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU, Berit 
Løkensgard Strand. Instituttet anvender moderne bioteknologiske 
metoder i både grunnforskning for økt kunnskap og i anvendt 
forskning for praktiske problemstillinger, hvor et særlig viktig 
område er å finne nye anvendelser for nasjonale marine ressurser. 
I podkasten diskuterer Silvija og Berit alt fra vev på chip, til alginat 
fra norsk tare. Berit gir oss mer innsikt i hvordan «vev-på-chip» og 
«organer-på-chip» kan være framtiden for vår forståelse av celler 
og vev.

Om bedriften
Ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU anvendes 
moderne bioteknologiske metoder i både grunnforskning for 
økt kunnskap, og i anvendt forskning knyttet til praktiske 
problemstillinger. Et særlig viktig område er å finne nye 
anvendelser for nasjonale marine ressurser. Dette gjelder f. eks. 
avanserte bioteknologiske anvendelser av alginat fra brunalger/
bakterier, kitin/kitosan fra skalldyr og fiskegelatin. Instituttet 
arbeider også med å isolere nye marine mikroorganismer som 
kan produsere medisiner og andre verdifulle stoffer, og gjør bruk 
av genteknologi og moderne instrumentelle analysemetoder for å 
forstå og optimalisere prosesser som foregår i bakterier.

Refleksjon
Hvert år høstes det 200 000 tonn tare og tang langs norskekysten. 
Alginatet brukes til å lage 3D-strukturer for celler for å lage 
biologiske chip'er. Disse kan blant annet erstatte forsøk på dyr, 
fordi man på den måten kan gjenskape menneskelige reaksjoner 
på hva mennesker utsetter seg for av miljøgasser. Hva om 
biologisk materiale ikke bare bidrar sensorisk, men også til å 
redde klimaproblematikken? Eller er det for hypotetisk å tro at en 
biologisk chip kan endre forurensende atferd?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Berit L. Strand 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Hva vev-på-chip er Alginat 
• Norsk tare 
• «Vev-på-Chip» 
• «Organer-på-Chip» 

Anbefalt lesing: 

• https://www.ntnu.no/ibt/institutt-for-
bioteknologi-og-matvitenskap
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Podkast  #152

HEALTHTECH med Berit L. Strand, Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU

 NTNU har sammen 
med SINTEF et prosjekt 

på ”vev-på-chip” som 
heter ”3DLife” der vi 
bruker alginat, som er 
lange sukkermolekyler 
fra tare, til å bygge 3D 

struktur for cellene.
- Berit L. Strand
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i vev på chip? 
Jeg er professor i bioteknologi, med 
bakgrunn i myke biomaterialer. Jeg 
ble interessert i å forstå hvordan 
kroppen vår responderer på 
biomaterialer, og dette har videre 
ført til «vev-på-chip» der vi kan 
studere dette i detalj.

Hva gjør dere på jobben? 
Vi lager geléer, som er vannholdige 
biomaterialer der vi kan styre 
mekaniske og biologiske 
egenskaper, dvs. hvor stive eller 
myke materialene er og hvordan 
de interagerer med celler. Så 
kombinerer vi materialene med 
celler og analyserer hvordan cellene 
har det i gelene (om de lever, hva 
de produserer, om de vokser, osv.)

Hva er de viktigste konseptene i 
vev på chip? 
De viktigste konseptene er å kunne 
bevare egenskaper til celler over 
tid i cellekultur (uker og måneder), 
eller styre utviklingen av celler og 
vev til ønskelige egenskaper. Dette 
er vanskelig ved kultur på hard 
plast (2D-kultur), slik det er vanlig 
å kultivere celler i dag. Derfor er 
det blitt mer vanlig å dyrke celler 
i hydrogeler i 3D, dvs. i materialer 

som etterlikner ekstracellulær 
matriks (molekylene som omgir 
cellene i vevet). 

Hvorfor er det så spennende? 
Det er spennende å lære om 
hvordan cellene og biomaterialene 
samspiller for så å kunne 
styre responsen til celler med 
biomaterialer.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroversene? 
Jeg synes det er spennende å 
finne uventede ting. Det driver 
kunnskapen videre. For eksempel 
så hadde vi nylig mange celler 
som døde i geleene våre. Det var 
uventet, men bringer kunnskapen 
om systemet videre.

Dine egne prosjekter innen vev på 
chip? 
NTNU har sammen med SINTEF 
et prosjekt om «vev-på-
chip» som heter «3DLife». Der 
bruker vi alginat, som er lange 
sukkermolekyler fra tare, til å bygge 
3D-struktur for cellene. 

Har du andre gode eksempler 
på vev på chip internasjonalt og 
nasjonalt? 
Mange jobber med liknende 
strategier, men med andre 
polymere enn alginat. 
Polyethylenglykol (PEG), en 
syntetisk polymer, er mye brukt, og 
det er også collagen som naturlig 
finnes i ekstracellulær matriks. 

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt? 
Vi er veldig gode på naturlig 
forekommende polymer for å lage 
geler og å strukturere disse samt 
bygge inn egenskaper som gjør at 
de likner ekstracellulær matriks. Vi 
er internasjonalt ledende på alginat, 
som vi henter fra norsk tare.

Viktigste poeng om vev på chip fra 
vår samtale? 
Vev på chip og organer på chip er 
framtida for vår forståelse av celler 
og vev, og framtidig modell for 
sykdom og påvirkning av eksterne 
faktorer.

HEALTHTECH med Berit L. Strand, Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU
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Hvilket materiale er gunstig å bruke opp 
mot bioteknologi?
a) Større vev
b) Mykt biomateriale
c) Glatt skjelettmuskulatur

Mykt biomateriale Elementer som kan brukes i kroppen vår Plast med myk gele som inneholder 
utvalget av celler

Hva definerer biomaterial?
a) Biologisk dyremateriale som brukes til
implantater i mennesker
b) Kun levende materiale som allerede
eksisterer i kroppen
c) Elementer som kan brukes i kroppen
vår

Hvordan er biologiske chipper 
konstruert?
a) Plast med myk gele som inneholder
utvalget av celler
b) Metall med cellene rundt
c) Silikon med myke celler med gele
rundt

HEALTHTECH med Berit L. Strand, Institutt for bioteknologi og 
matvitenskap ved NTNU

Scann og besøk bedriften
https://www.ntnu.no/ibt/institutt-for-bioteknologi-
og-matvitenskap
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Tema Perspektiv

Diagnostistikk på små 
biosensorer
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor ved 
institutt for elektroniske systemer på NTNU, Astrid Aksnes. 
Astrid jobber med optisk sensorteknologi for ulike anvendelser 
som miljøovervåking og medisinsk diagnostisering. I episoden 
forteller Astrid om hvordan de forsker på og utvikler nye 
diagnostiseringsverktøy samt hva lab-on-a-chip er.

Om bedriften
Institutt for elektroniske systemer (IES) underviser og 
forsker i hvordan vi kan videreutvikle elektroniske systemer. 
Dagens og morgendagens krav til for eksempel avanserte 
kommunikasjonsløsninger, energisparing og lagringskapasitet 
legger grunnlaget for instituttets arbeid innen fagområder 
som mikroelektronikk, trådløs teknologi, navigasjon, signal- og 
bildebehandling, tale- og musikkteknologi og nanoteknologi.

Refleksjon
Verden er i hurtig utvikling, og det finnes områder hvor 
befolkningsveksten er størst, som har dårligere helsetilbud 
enn velferdsstatlige borgere. Men økende befolkning, lavere 
levestandard, fattigdom og sult som gjennomgående problematikk 
for disse områdene, kan en undre seg om digitalisering kan være 
en løsning. Biosensorer er bare en start for helse-teknologisk 
utvikling. Hvilke eller hvilken virkning kan du se for deg, dersom 
nanoteknologi standardiseres i helsefremmende bistandsarbeid?

Tema:  BIOTECH 

Gjest:    Astrid Aksnes 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Lab-on-a-chip 
• Biosensor for diagnostikk 
• Fotonikk og Mikrofluidikk

Anbefalt lesing: 

• https://www.ntnu.no/ies/institutt-for-
elektroniske-systemer
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BIOTECH med Astrid Aksnes, Institutt for elektroniske systemer, NTNU

 En lab-on-a-chip 
biosensor plattform 
er på størrelse med 
et frimerke som kan 

analysere væskeprøver og 
måle konsentrasjonen av 
sykdomsmarkører på ca. 
20 minutter i stedet for 
timer til dager. Mange 
sensorer kan pakkes på 

en brikke og vi kan måle 
mange markører samtidig. 

Rask diagnose vil gjøre 
det mulig å behandle 

pasienten mer effektivt.
- Astrid Aksnes
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Hva gjør dere på jobben?
Vi underviser i teknologiske 
fag, veileder master- og 
doktorgradsstudenter, forsker 
og utvikler prototyper. Jeg leder 
prosjektet «Lab-on-a-chip 
biofotonisk sensorplattform», som 
er finansiert av Forskningsrådet 
og tilknyttet Senter for Digitalt Liv 
Norge.

Hva er de viktigste konseptene i 
lab-on-a-chip?
Vår lab-on-a-chip-biosensorbrikke 
er på størrelse med et frimerke 
og skal analysere væskeprøver 
(for eksempel blod, spytt eller 
urin) og måle konsentrasjonen 
av sykdomsmarkører på ca. 20 
minutter i stedet for timer eller 
dager.

Hvorfor er det spennende?
Det er spennende å jobbe med 
kompetente og kreative forskere 
med ulik bakgrunn. Vi lærer hele 
tiden. At resultatene av forskningen 
kan bidra til å bedre helse og 
livskvalitet, gjør det spesielt 
givende.

Hva mener du er de største 
kontroversene (eller 
utfordringene)?
Det er utfordrende å utvikle en 
sensor som er ekstremt følsom 
og selektiv. Det er krevende å få 
biokjemien til å være stabil og 
repeterbar. Det er også utfordrende 
å holde produksjonskostnadene 
nede på et fremtidig produkt. 
Teknikker som ikke ennå kan 
masseproduseres, benyttes ofte i 
forskningen.

Dine egne prosjekter innenfor lab-
on-a-chip?
Jeg har forsket på kapasativ-
mikromaskinerte-ultralyd-
transdusere (CMUT) for å 
diagnostisere hjerte- og 
karsykdommer. I tillegg til LOC 
biosensor-prosjektet er jeg involvert 
i prosjektet Double Intraperitoneal 
Artificial Pancreas (DIAP), der 
vi utvikler en glukosesensor for 
kontinuerlige målinger. Jeg jobber 
også på Microsense-prosjektet, der 
jeg er med på å utvikle en on-chip 
sporgass-sensor.

Dine andre favoritteksempler på 
lab-on-a-chip internasjonalt og 
nasjonalt?
Et velkjent eksempel på lab-on-
a-chip er graviditetstester. Andre 
eksempler er røykvarslere og 
akselerasjonssensorer.

Hvordan pleier du å forklare lab-
on-a-chip (LOC)?
En enhet som integrerer en eller 
flere laboratoriefunksjoner på en 
brikke (chip) med en størrelse 
på kun kvadratmillimeter 
eller kvadratcentimeter. LOC 
kan håndtere ekstremt små 
væskevolumer (ned til picoliter). 
Det kan også benyttes til 
mikrofluidikk, fysikk samt 
manipulering og studier av små 
mengder væsker og gasser.

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt?
Flere steder i Norge har 
teknologiske miljøer og 
universitetsmiljøer et tett 
samarbeid med klinikere på 
sykehus. Ved å samarbeide tett 
jobber teknologene med relevante 
problemstillinger og løsninger. 
Ultralyddiagnostikk er et eksempel 
der Norge har lykkes og er 
verdensledende.

Har du et LOC-sitat du liker 
spesielt godt?
«Think small to think big» 
– fra Johns Hopkins Institute 
for NanoBioTechnology.

BIOTECH med Astrid Aksnes, Institutt for elektroniske systemer, NTNU
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Hva er biosensorer?
a) Et lag med biologisk materiale festet
på overflatesensoren
b) En biologisk sensor er en komprimert
koloni av biologiske molekyler
c) Et samspill av biologisk materiale på
en teknologisk overflate, som reagerer
på blodverdier for å effektivisere tidlig
diagnostikk

Et lag med biologisk materiale festet på 
overflatesensoren

Biologisk materiale er ustabilt og gjør det 
utfordrende å gjøre repeterbart

Universitetene, forskningsinstituttene 
og sykehusene jobber tett sammen, 
teamene består også av forskjellige 
samfunnsvitere, og har nasjonal støtte 
fra Digitalt Liv Norge

Hvorfor kan bioteknologiske løsninger 
være vanskelig å standardisere?
a) Biologisk materiale er ustabilt og gjør
det utfordrende å gjøre repeterbart
b) IoT og personvern gjør det tidkrevende
å lansere løsningene
c) Fordi løsningene ikke er funnet opp
enda

Hvordan satser Norge på god 
bioteknologisk utvikling?
a) Det er rent tilfeldig hva folk finner på
b) Bioteknologi-utviklingen baseres på
et team av biologer og teknologer som
jobber sammen på felles prosjekter
nasjonalt
c) Universitetene, forskningsinstituttene
og sykehusene jobber tett sammen,
teamene består også av forskjellige
samfunnsvitere, og har nasjonal støtte
fra Digitalt Liv Norge

BIOTECH med Astrid Aksnes, Institutt for elektroniske systemer, 
NTNU

Scann og besøk bedriften
https://www.ntnu.no/ies/institutt-for-
elektroniske-systemer
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Tema Perspektiv

Intelligent og automatisk 
bildeanalyse
I denne episoden av #LØRN snakker Fredrik med forskningsleder 
i Norsk Regnesentral, Line Eikvil. Line fattet interesse for 
bildeanalyse allerede under informatikkstudiet, og har nå jobbet 
i over 30 år med problemstillinger knyttet til bildegjenkjenning 
og AI. I Norsk Regnesentral driver de oppdragsforskning 
innenfor statistisk analyse, bildeanalyse og maskinlæring. I 
episoden forteller Line om hvordan dyp læring har revolusjonert 
bildegjenkjenning, hvordan intelligent bildeanalyse kan brukes 
til mammografi, ultralyd og satellittdata, i tillegg til mange flere 
spennende eksempler.

Om bedriften
Norsk Regnesentral (NR) er en uavhengig, ideell og allmennyttig 
privat stiftelse som utfører oppdragsforskning for næringsliv, 
offentlig sektor og private organisasjoner både i Norge og 
internasjonalt. Forskningsområdene er statistisk modellering, 
maskinlæring og IKT. NR er et av Europas største miljøer innen 
anvendt statistikk. NR har ca 85 ansatte, og flertallet av forskerne 
har doktorgrad.

Refleksjon
Det blir bare flere og flere hjørnestener som blir funnet av 
teknologiske hjelpemidler. Bildegjenkjenning spås å revolusjonere 
røntgen-diagnostisering og kan bidra stort som et verktøy for 
å redde mange liv. Tror du det noen gang i fremtiden kommer til å 
være helt tomt for helsebaserte områder teknologien kan løse? En 
kropp er jo en kropp, eller?

Tema:  AI 

Gjest:    Line Eikvil 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Fredrik Winther

Du vil LØRNE om: 

• Dype nevrale nettverk 
• AI 
• Bildeanalyse 
• Maskinlæring

Anbefalt lesing: 

• https://www.nr.no/
 

AI med Line Eikvil, Norsk Regnesentral
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Podkast  #201

AI med Line Eikvil, Norsk Regnesentral

 For AI generelt 
og bildeanalyse, har dyp 

læring, blitt en av de 
viktigste teknologiene. Her 

skjedde det nærmest en 
revolusjon i 2012, da en 
gruppe ved universitetet 

i Toronto benyttet 
denne metodikken til 

gjenkjenning i bilder og 
knuste tidligere rekorder 
i en bildegjenkjennings-

konkurranse.
- Line Eikvil
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i AI?
Informatiker, forsker og 
forskningsleder for bildeanalyse 
og maskinlæring. Interessen for 
bildeanalyse startet allerede 
under informatikkstudiet, hvor jeg 
ønsket å forstå hvordan en kunne 
få datamaskinen til å se. Har siden 
jobbet med problemstillinger 
knyttet til automatisk tolkning og 
gjenkjenning i bilder i over 30 år.

Hva gjør dere på jobben?
Vi driver med oppdragsforskning 
innenfor statistisk analyse, 
bildeanalyse og maskinlæring. 
Innen mitt område jobber vi 
med metoder for automatisk 
gjenkjenning og tolkning i ulike 
typer bilder, alt fra medisinske 
bilder, satellittbilder, scannede 
dokumenter, ekkoloddbilder av fisk, 
seismikk fra oljesektoren, osv. 

Hva er de viktigste konseptene i AI?
For AI generelt og bildeanalyse 
spesielt har dyp læring (deep 
learning) blitt en av de viktigste 
teknologiene.

Hvorfor er det så spennende?
Det er både en spennende 
teknologi og spennende at en kan 
få datamaskinen til å se og bidra 
til å utvikle løsninger for dette. 
Dype nevrale nettverk har gjort oss 
i stand til å løse problemer vi ikke 
klarte å løse før.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroversene?
Urealistiske forventninger. Troen på 
at maskinene kan lære av seg selv.

Dine egne prosjekter innen AI?
Vi jobber med svært mange 
prosjekter relatert til intelligent 
bildeanalyse. Noen eksempler: 
– dyp læring og big data i 
mammografiprogrammet 
(Kreftregisteret) 
– intelligent ultralydscanner (GE 
Vingmed) 
– dyp læring for tolkning av 
seismikk (Equinor) 
– automatisk bildeanalyse 
for marinetjenester 
(Havforskningsinstituttet) 
– AI for satellittdata (European 
Space Agency) 
– finne kulturminner fra lidar data 
(Riksantikvaren)

Har du andre gode eksempler på AI 
internasjonalt og nasjonalt?
Et eksempel er selvkjørende biler. 
Men det er langt fram for at en 
selvkjørende bil skal kunne kjøre på 
en hvilken som helst vei under alle 
værforhold og tolke alle situasjoner.
Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt?
Utstrakt bruk av teknologi 
og innsamling av data (f.eks. 
oljesektor, marin sektor) kan gi et 
godt utgangspunkt.

Kan du anbefale noe stoff om AI?
For dyp læring for bildeanalyse: 
Stanford-kurset CS231 (video av 
forelesninger på nett).

Et favorittsitat om AI?
Yann LeCun: «If intelligence was a 
cake, unsupervised learning would 
be the cake, supervised learning 
would be the icing on the cake, and 
reinforcement learning would be 
the cherry on the cake. We know 
how to make the icing and the 
cherry, but we don’t know how to 
make the cake.»

AI med Line Eikvil, Norsk Regnesentral
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Når tror de at kunstig intelligens skal 
overta de fleste menneskelige oppgaver?
a) 20 år
b) 50år
c) 5år

20 år De brukte dype nevrale nettverk som i 
over lang tid hadde blitt oversett

De klarer ikke å komme opp med noe 
genuint nytt gjennom å være kreative. 
De klarer ikke å abstrahere ting til 
overordnet begreper slik vi mennesker 
kan

Hvilke metoder ble brukt i revolusjonen 
for kunstig maskinlæring?
a) De økte hastigheten på prosessorene
b) De brukte dype nevrale nettverk som i
over lang tid hadde blitt oversett
c) De brukte bildegjenkjenning på
autonome biler

Hva er det maskiner ikke kan som 
hindrer dem i å overta alle menneskelige 
oppgaver?
a) Vi har ikke nok data om menneskelig
atferd til å mate maskinene med som
gjør det vanskelig for kunstig intelligens
å ta over alle menneskelige oppgaver
b) De klarer ikke å komme opp med noe
genuint nytt gjennom å være kreative.
De klarer ikke å abstrahere ting til
overordnet begreper slik vi mennesker
kan
c) Vi mennesker har behov for å ha noe
å gjøre selv, vi trenger å kunne være der
som en mellommann eller kunne ta over
styringen dersom det skulle være en feil

AI med Line Eikvil, Norsk Regnesentral

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

AI
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Tema Perspektiv

Urban Farming
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forsker ved 
NIBIO, Siv Lene Gangenes Skar, om nye dyrkings-system og urban 
farming. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer 
kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, 
genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. 
Gjennom podcasten lærer Siv Lene oss om hva "akvaponi" egentlig 
er, og forteller om hvordan lite brukte ressurser som for eksempel 
fiske-lort kan utgjøre ingredienser i lekre salater i fremtiden, om 
de utnyttes riktig.

Om bedriften
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer 
kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, 
genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. 
Gjennom forskning og kunnskapsproduksjon skal NIBIO bidra 
til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon 
og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre 
biobaserte næringer. NIBIO er et statlig forvaltningsorgan med 
særskilte fullmakter og eget styre, underlagt Landbruks- og 
matdepartementet. Hovedkontoret er på Ås og instituttet har 
flere regionale enheter og et avdelingskontor i Oslo. NIBIO ble 
opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for 
landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog 
og landskap.

Refleksjon
Nibio driver forskning og kunnskapsformidling innenfor landbruk 
og bioøkonomi. Hvordan kan teknologien bidra til at vi i Norge får 
et mer klimavennlig og effektivt landbruk?

Tema:  FOODTECH 

Gjest:    Siv Lene Gangenes Skar 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: ÅS

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Genteknologi 
• Matproduksjon 
• Bærekraft 
• CITYFOOD 
• Akvaponi

Anbefalt lesing: 

• Climate Change and Agricultural
• Development av Udaya Sekhar 
• Nagothu Aquaponics Guidelines av
• Ragnheidur I. Thorarinsdottir 
• Small-scale aquaponic food production
• Integrated fish and plant farming fra FAO
 

FOODTECH med Siv Lene Gangenes Skar, NIBIO
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Podkast  #278

FOODTECH med Siv Lene Gangenes Skar, NIBIO

 Vi må kombinere 
flere kompetanser, tenke 
utenfor boksen og være 

åpen for forandring. Flere 
ønsker å bo i større byer og 
alle ønsker en bærekraftig 
utvikling, så vi må tenke 

matproduksjon i nærheten 
av byer.

- Siv Lene Gangenes Skar
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Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Å løse samfunnsutfordringer 
som NIBIO blir utfordret på. Vi 
diskuterer og har et godt 
samarbeid for å finne gode 
løsninger på utfordringene vi står 
ovenfor. Og deler vår kompetanse 
med besøkende som bedrifter, 
studenter, politikere og forbrukere. 

Hva fokuserer du på innen 
mat-tech? 
Jeg fokuserer på matproduksjon 
i en urban setting, konseptet 
akvaponi og bruk av systemet til 
sosial bygging. 

Hvorfor er det spennende? 
Vi må kombinere flere 
kompetanser, tenke utenfor boksen 
og være åpen for forandring. Flere 
ønsker å bo i større byer og alle 
ønsker en bærekraftig utvikling, 
så vi må tenke matproduksjon i 
nærheten av byer.  

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Genteknologi og 
matproduksjon. GMO og ingen 
sprøytemidler, god holdbarhet 
og bedre smak eller GMO og 
makt, usikker helsegevinst 
og ukontrollerte organismer i 
økosystemet. 

Dine egne prosjekter siste året? 
CITYFOOD, Circular City og 
SiEUGreen. 

Dine andre favoritteksempler 
på mat-tech internasjonalt og 
nasjonalt? 
Liquid Human Fertilizer, som 
bruker urin som gjødsel for 
planteproduksjon. Naturbaserte 
filterløsninger for å rense vann 
og insektproduksjon er også 
spennende prosjekter.  

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Kunnskap om matproduksjon i 
et endret klima, sortsutvalg og 
agronomi. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi har respekt for at egen nasjons 
matproduksjon er livsviktig. Vi tar 
vare på naturen, ved å ha strengt 
lovverk rundt bruken av den. Vi gjør 
det mulig med et livsviktig frølager 
på Svalbard.  

Et favoritt fremtidssitat? 
Den beste måten å forutsi 
fremtiden på, er å skape den.  

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Alt er mulig, det umulige tar bare 
litt lengre tid. Matproduksjon i byer 
er anvendt forskning. Det hjelper å 
gi svar til et samfunnsoppdrag og vi 
er avhengig av samarbeid på tvers.

FOODTECH med Siv Lene Gangenes Skar, NIBIO
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Hva står Nibio for?
a) Norsk institutt for bioøkonomi
b) Norsk institutt for biologisk forskning
c) Norsk institutt for bioingeniører

Norsk institutt for bioøkonomi Ørret Å utnytte plassen på land til dyrkning 
bedre

Hvilke fiskearter er det Aquaponic 
fokuserer på?
a) Laks
b) Torsk
c) Ørret

Hva er hensikten med  fenomenet 
vertical farming?
a) Å utnytte plassen på land til dyrkning
bedre
b) Å dyrke grønnsaker som er mer
næringsrike
c) Å holde produksjonen tettere på byene

FOODTECH med Siv Lene Gangenes Skar, NIBIO

Scann og besøk bedriften
https://www.nibio.no/en

FOODTECH
SIV LENE GANGENES 
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FORSKER
NIBIO
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Tema Perspektiv

Geografisk Data Science 
i landbruket
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Avdelingsleder 
i Geomatikk ved NIBIO, Ingvild Nystuen, om DataScience i 
landbruket. Ingvild forteller om hva som skjer når landbruk og 
mat møter IT og geografiske data. I podcasten diskuterer Silvija 
og Invild også  hvordan vi kan bruke store mengder data fra 
fjernmåling og eksisterende kart sammen med maskin-læring, for 
å oppdatere kartene som benyttes i landbrukssektoren.

Om bedriften
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer 
kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, 
genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. 
Gjennom forskning og kunnskapsproduksjon skal NIBIO bidra 
til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon 
og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre 
biobaserte næringer. NIBIO er et statlig forvaltningsorgan med 
særskilte fullmakter og eget styre, underlagt Landbruks- og 
matdepartementet. Hovedkontoret er på Ås og instituttet har 
flere regionale enheter og et avdelingskontor i Oslo. NIBIO ble 
opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for 
landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog 
og landskap.

Refleksjon
Kan fremtiden bære preg av AI for å lage kart for oss mennesker, 
eller må uansett vi mennesker til for å lage dataen til algorytmene 
til AI’en? Hvordan så få til at fremtidens kart kan bli selvlagd?

Tema:  FOODTECH 

Gjest:    Ingvild Nystuen 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: ÅS

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Geografiske data 
• Maskinlæring 
• Kart 
• Landbruk 
• Geomatikk

Anbefalt lesing: 

• https://www.nibio.no/en
 

FOODTECH med Ingvild Nystuen, NIBIO
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Podkast  #280

FOODTECH med Ingvild Nystuen, NIBIO

 Det trengs en miks 
av forretningskompetanse, 

teft og 
teknologikompetanse 

for å ta de riktige 
valgene. Det er ikke minst 
viktig i landbruket for å 
sikre Norges og verdens 

matforsyning. Oppdatert 
geografisk informasjon er 

helt sentralt i dette.
- Ingvild Nystuen
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i mat-tech? 
Jeg er en teknolog og mellomleder 
med et stort ønske om å kunne 
bruke informasjonsteknologien 
til å gjøre en forskjell innenfor 
et område som er viktig for 
meg. Oppvokst 200 meter fra 
mine besteforeldres gård ble 
det da enkelt å velge landbruk 
fremfor bank da jeg stod der 
som nyutdannet informatiker i et 
arbeidsmarked der alle dører var 
åpne på siste halvdel av nittitallet.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Sørge for et godt kunnskaps-
grunnlag som gjør det mulig å ta 
bedre beslutninger. Dataforvaltning 
og prosessering/analyse av store 
mengder geografiske data er i 
den sammenhengen de viktigste 
tekniske elementene. Fordi "alt 
skjer et sted" handler det om 
mer enn kart, nesten alt har en 
geografisk plassering.

Hva fokuserer du på innen mat-
tech? 
Å bruke digitalisering for å lage 
bedre beslutningsgrunnlag og for å 
effektivisere og forbedre arbeidet 
vårt med kart og geografiske data.

Hvorfor er det spennende? 
Det er nytt, det går fort og det 
gjelder å henge med i svingene. Min 
kompetanse er "midt i smørøyet", 
det utfordrer meg. Det oppleves 
meningsfylt og viktig.
Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Hvordan dataenes økende 
betydning i verdiskaping utfordrer 
delingskulturen. Hensynet til 
personvernet.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
NIBIO sitt stordata-prosjekt, som 
ledes av, og i stor grad utføres av 
Geomatikk-avdelingen. 

Dine andre favoritteksempler 
på mat-tech internasjonalt og 
nasjonalt? 
Akkurat nå: Robotisering - som 
jeg tror på sikt vil gi små, rimelige 
landbruksmaskiner som vil gjøre 
norsk mat mer konkurransedyktig 
på pris (men som jeg ikek kan så 
mye om). YARA og Dataväxt sin 
løsning CropSAT. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Kunnskap om samspillet mellom 
verdiskaping og teknologi. 
Kunnskap om bruk av teknologi i 
praksis (uten at teknologien "tar 
styringa").

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi er gode på samarbeid mellom 
ulike etater og forvaltningsnivåer 
for å holde de digitale kartdataene 
våre oppdaterte og tilgjengelige. 
Det gir god samhandling og mye 
gjenbruk av data, men også av 
kompetanse. Det er unikt i verden, 
og viktig for det norske landbruket.

Et favoritt fremtids-sitat? 
Jeg er en tilhenger av Kasparovs 
holdning om å ikke forsøke å 
overvinne ny teknologi (eks AI), 
men heller forsøke å samarbeide/
smelte sammen med den. Det 
betyr å ikke se på utviklingen som 
en trussel, men som en mulighet. 
Samtidig skal man ikke "overgi seg" 
fullstendig!

Viktigste poeng fra vår samtale? 
"Alt" i landbruket skjer et sted! 

FOODTECH med Ingvild Nystuen, NIBIO
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Hvorfor har det blitt vanskeligere å dele 
data?
a) Konkurranse og regler gjør det
vanskelig
b) Kostnader og ressurser gjør det
vanskelig
c) Kompleksitet og kompetanse gjør det
vanskelig

Konkurranse og regler gjør det vanskelig Et kart som beskriver hva som er på 
bakken

Landbruk er teknologi og IT i 
transformasjon hvor det skjer mye

Hva er et arealressurs-kart?
a) Et kart som beskriver hva som er på
bakken
b) Et kart som er ‘true to size’
c) En type tematisk kart

Hva var den ene tingen du skulle huske 
fra denne podkasten?
a) Kartdata er utrolig viktig for bønder
med tanke på deres jordbruk
b) Landbruk er teknologi og IT i
transformasjon hvor det skjer mye
c) Norge har fremdeles mye områder
som må kartlegges

FOODTECH med Ingvild Nystuen, NIBIO

Scann og besøk bedriften
https://www.nibio.no/en
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Tema PerspektivJordsmonnkart
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Siri Svendgård-
Stokke, som er Leder for jordkartlegging, kart og statistikk hos 
NIBIO. Siri forteller oss om hvorfor kunnskapen vi har om jord er 
viktig, hvordan jordkartlegging fungerer, samt om hvordan kart 
over ulike jordsmonn og grønnsaktyper bidrar til utvidet dyrking. 
- Akkurat nå utvikler vi et kart som viser arealenes egnethet for 
å dyrke ulike grønnsaker. Til det trenger vi data fra ulike kilder, 
modellering og analyser. Jordsmonndatabasen inneholder detaljert 
informasjon om jordsmonnet for mer enn halvparten av all dyrka 
mark i Norge. Kunnskap om jordressursene er viktig for å ha et 
jordbruk som er best mulig tilpasset de naturlige betingelsene for 
planteproduksjon, forteller hun i episoden.

Om bedriften
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer 
kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, 
genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. 
Gjennom forskning og kunnskapsproduksjon skal NIBIO bidra 
til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon 
og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre 
biobaserte næringer. NIBIO er et statlig forvaltningsorgan med 
særskilte fullmakter og eget styre, underlagt Landbruks- og 
matdepartementet. Hovedkontoret er på Ås og instituttet har 
flere regionale enheter og et avdelingskontor i Oslo. NIBIO ble 
opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for 
landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog 
og landskap.

Refleksjon
Klimaendringene gjør at mange ønsker mer norsk 
grønnsaksproduksjon. Man skulle tro at vi har nok jordbruksareal 
i Norge, men det gode jordsmonnet ligger stort sett i tettbygde 
områder der mange ønsker å bo, og stadig mer dyrkbar jord blir 
derfor bebygd. Det å bygge opp et godt jordsmonn tar tusenvis av 
år, så derfor må vi ta vare på det vi har. Hvordan kan teknologien 
hjelpe å redde jordbruket i Norge?

Tema:  FOODTECH 

Gjest:    Siri Svendgård-Stokke 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: ÅS

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Jordkartlegging 
• Grønnsaksdyrking 
• Data
• Jordsmonndatabasen

Anbefalt lesing: 

• https://www.nibio.no/en
 

FOODTECH med Siri Svendgård-Stokke, NIBIO
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Podkast  #281

FOODTECH med Siri Svendgård-Stokke, NIBIO

 Akkurat nå utvikler 
vi et kart som viser 

arealenes egnethet for å 
dyrke ulike grønnsaker. 
Til det kreves data fra 

ulike kilder, modellering 
og analyser i landet. 
Jordsmonndatabasen 
inneholder detaljert 

informasjon om 
jordsmonnet på mer enn 

halvparten av dyrka mark 
i Norge. Kunnskap om 
jordressursen er viktig 

for å ha et jordbruk 
best mulig tilpasset de 

naturlige betingelsene for 
planteproduksjon.

- Siri Svendgård-Stokke
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Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Å være systematiske og 
etterrettelige. Jordkartlegging skjer 
i fire ulike trinn som alle må utføres 
på en standardisert og enhetlig 
måte: datafangst (som gjøres 
ved feltarbeid), dataforvaltning, 
databearbeiding og formidling.

Hva fokuserer du på innen mat-
tech? 
Å utvikle kart som viser arealenes 
egnethet for å dyrke ulike 
grønnsaker. Til det kreves data 
fra ulike kilder, modellering og 
analyser. 

Hvorfor er det så spennende? 
Utvikling av kart er spennende 
fordi det krever mange typer 
kompetanse: jordfag, agronomi, 
programmering og utvikling, 
analyse av komplekse datasett, 
kartpresentasjon og kartløsninger 
på nettet. 

Hva synes du er de mest 
interessante motsetningene? 
Nasjonale modeller kan ikke ta 
hensyn til alle lokale forhold, 
verken ved jordsmonn, klima 
eller terreng. Samtidig er det ofte 
de lokale variasjonene som er 
utslagsgivende for beslutninger 
som tas. 

Hvilke prosjekter har du jobbet 
med det siste året? 
Jeg har prøvd å tilrettelegge best 
mulig for standardisert datafangst 
(jordkartlegging) og for å sette 
sammen data som gir gode 
kartgrunnlag for beslutninger om 
bruk av jordressursene.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Kunnskap om en av våre viktigste 
ressurser, jordsmonnet, og hvordan 
denne kunnskapen kan settes 
sammen med annen kunnskap for å 
skape nyttige beslutningsgrunnlag. 
Og: Hva kreves av oss mennesker 
for at jordsmonnet skal 
opprettholde funksjonen fremover?

Er det noe vi gjør her i Norge som 
er unikt? 
Informasjon om arealressursene 
våre, deriblant jordsmonn, er fritt 
tilgjengelig og presentert som egne 
temakart, slik at alle som vil, kan 
gå inn og se på kartene, laste dem 
ned og gjøre analyser selv.

Ditt beste fremtidssitat? 
Franklin D. Roosevelt (1937): 
«The nation that destroys its soil, 
destroys itself».

Hva er det viktigste poenget fra det 
vi har snakket om nå? 
Kunnskap om jordressursene er 
viktig for å ha et jordbruk som er 
best mulig tilpasset de naturlige 
betingelsene for planteproduksjon.

FOODTECH med Siri Svendgård-Stokke, NIBIO
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Hvor mange prosent dyrkningsområder 
er det totalt i Norge?
a) 5%
b) 3%
c) 1%

3% Befolkningstette områder er de beste 
jordbruksområdene. Kart for å unngå 
bebyggelse vil fungere proaktivt for å øke 
jordbruksmuligheten i landet

1x1 km rutenett interpolert mellom de 
ulike datastasjonene med døgnverdier 
for perioden 1982-215 for ca 5300kvm av 
jordbruksområder som legger grunnlag 
for å kartlegge nødvendig informasjon for 
et bærekraftige jordmonnsområder

Hvorfor er det viktig med kart over 
jordressurser?
a) Ved utbygging av boligområder er det
viktig å kartlegge rasfarlige områder
basert på hvilken jordtetthet som
befinner seg i området
b) Det gir en generell bedre oversikt over
Norge som et helt land
c) Befolkningstette områder er de beste
jordbruksområdene. Kart for å unngå
bebyggelse vil fungere proaktivt for å øke
jordbruksmuligheten i landet

Hvordan får NIBIO implementert 
værverdier i sine modelleringer?
a) Meteorologisk institutt gir tilgang
til datasett om dagens værverdier
interpolert i et rutenett for 5300kvm av
dagens jordbruksområder. Om 4 år vil
Meteorologisk institutt ha samlet inn
informasjon til at NIBIO fra fremtidige
valgte jordbruksområder som kan kunne
forutse påvirkninger været vil ha på
jordmonnet om hvorvidt jord vil være
dyrkbar på disse nye områder
b) Yr har datasett fra 1963 da de
selv ble opprettet. Disse er åpne for
allmennheten og gir informasjon om
været dag til dag
c) 1x1 km rutenett interpolert mellom de
ulike datastasjonene med døgnverdier
for perioden 1982-215 for ca 5300kvm av
jordbruksområder som legger grunnlag
for å kartlegge nødvendig informasjon for
et bærekraftige jordmonnsområder

FOODTECH med Siri Svendgård-Stokke, NIBIO

Scann og besøk bedriften
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Tema Perspektiv

Researching ICT and 
learning is exciting!
In this episode of #LØRN, Silvija talks with Barbara Wasson, a 
professor and director at the University of Bergen, about how our 
current digital competence is not as high as it should be. Barbara, 
is currently working a professor in the Department of Information 
Science & Media Studies. She was one of the founders of 
Kaleidoscope, sat on the executive committee, and was the leader 
of its CSCL SIG with over 400 members. In the episode, Barbara 
and Silvija discuss how we are learning differently today, and how 
we can use that knowledge to get to a deeper level of learning. 

Om bedriften
The University of Bergen (UiB) is an internationally recognised 
research university. Academic diversity and high quality are their 
fundamentals. UiB is the most cited university in Norway.There are 
seven faculties at UiB and there are close to 18 500 students at 
the university. Around 2 000 of these are international students. 
They employ more than 4 000 faculty and staff. PhD candidates 
are paid employees, making the doctoral degree at UiB particularly 
attractive for rising talent. About one in three graduating doctors 
are from outside Norway.

Refleksjon
Questioning how and why things are done the way they are 
done develops us as deep thinkers and problem solvers through 
what we learn rather than just accepting anything as knowledge 
without an understanding of how we can use it to our advantage. 
But why the need to distinguish between these?

Tema:  EDTECH 

Gjest:    Barbara Wasson 

Språk:  English

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Big data 
• Learning centric analytics 
• Multi smart practice

Anbefalt lesing: 

• https://www.uib.no/
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EDTECH med Barbara Wasson, University of Bergen

 The use of IT for 
learning and education 
is not a new thing, and 

we need to look back and 
learn from what we know 
from historical research.

- Barbara Wasson
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Who are you and how did you 
become interested in edtech 
(educational technology)? 
I am a professor and researcher 
at UiB in the area of “Technology 
Enhanced Learning” and director 
of a national research and 
competence center on learning 
analytics. I originally come from 
Canada where I have a PhD in 
artificial intelligence where I was 
involved in developing an adaptive 
learning system to learn to program 
in LISP.

What is the most important thing 
you do at work? 
Researching how ICT supports 
learning and supporting teachers 
in their professional practice - it is 
very difficult to know that ICT has a 
"positive" effect that many ask for. 
Everyone wants to know that there 
is better learning! 

What do you focus on within 
edtech? 
Not edtech itself, but researches 
the use of eg edtech tools' use in 
learning.

Why is it exciting? 
From my point of view, we need a 
lot of research on the use of ICT in 
and for learning - this is exciting 
- and demanding! I believe that 
we need a better understanding 
of how ICT affects learning and 
education (both in school and 
higher education).

What do you think are the most 
interesting controversies? 
Developers of edtech are often 
ICT people who do not have a 
good enough understanding of the 
teachers and learners' needs and if 
you get a tool in school it is often 
difficult to get it out (if desired) - 
for example Learning Management 
Systems (or LMS systems) about 
which there is a very divided 
opinion.

Your own projects last year? 
I am involved in many projects - I 
supervise 6 PhD students and am 
involved in their research and at 
SLATE we have over 30 projects. 
Most projects have an aspect 
of learning analysis as part of 
research.

Your other favorite examples 
of edtech internationally and 
nationally? 
International: Duolingo (supports 
language learning and is most 
used in the world; started as a tool 
that supported "crowdsourcing 
translation of Internet texts")
National: Dragon Box is a 
Norwegian mathematics teaching 
tool where children learn through 
games

What do you think is relevant 
knowledge for the future? 
Basic skills such as reading, writing, 
and arithmetic AND being curious 
and able to collaborate, think 
critically, and communicate. 

Main points from our conversation?  
The use of ICT for learning and 
education is not new and it is 
important to look back and learn 
from what has been researched 
before. The most important thing 
is not the technology, but the 
pedagogical use of the technology 
how to use it in learning activity 
as teachers and how to learn with 
technology as a student

EDTECH med Barbara Wasson, University of Bergen
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What are they looking for when 
searching for when researching 
productive learning practice?
a) How come the effect of lectures
degenerates in reverse classroom
when focusing more on projecting the
curriculum so that students teach each
other instead of only listening to one
teacher
b) The effectiveness of students coping
with knowledge in a traditional way by
lecturing teachers vs. a more modern
way when students work independent
with tasks on their own on digital tools
c) Behavior of students thorough
measure data for analytics on how the
students are learning differently with
different aspect to reach the main
goal of researching the effect of the
education

Behavior of students thorough measure 
data for analytics on how the students 
are learning differently with different 
aspect to reach the main goal of 
researching the effect of the education

Learning analytics PISA test

The government wanted to set up a 
Learning Sciences Center with a focus 
on?
a) Learning analytics
b) Researching
c) Communication

Which efficiency test is carried out to 
measure different school academic 
levels across cultures and nations?
a) ICT test    
b) PISA test
c) Special pedagogy

EDTECH med Barbara Wasson, University of Bergen

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

Digitale verktøy på 
fagets premisser
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med digital pedagog i 
Bergen Kommune, Kristin Skage. Som digital pedagog er Kristin sin 
viktigste oppgave å gi elever trygghet. I episoden forteller Kristin 
hvordan hun bruker digitale verktøy for å fremme elevenes læring. 
Hun forteller også om viktigheten av å bruke teknologien der den 
passer, på fagets premisser og for å styrke læringen.

Om bedriften
Over 18.000 mennesker jobber i Bergen kommune, og kommunen 
er den klart største arbeidsgiveren i regionen. Oppdraget til Bergen 
kommune er å levere gode tjenester til innbyggerne i Bergen. 
Dette skjer ved å oppdatere hjemmesiden med oversikt over 
kulturliv, planer i kommunen, kart, kommunens arealforvaltning 
mm.

Refleksjon
Når blir det normativt at de digitale verktøyene blir såpass 
gode at all undervisning er digitalisert i klasserommet? Og vil 
fremtidens høyere utdanning kunne gjennomføres fra stua med 
online forelesninger? Betyr digitale klasserom døden for de fysiske 
universitetsbyggene for fremtiden?
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EDTECH med Kristin Skage, Bergen Kommune

 Det er viktig at hver 
enkelt elev føler at han/

hun er blitt sett hver dag. 
Når dette er på plass, først 

da kan vi legger til rette 
for elevenes læring - på 
deres premisser. Elevene 
skal være aktive i egen 

læring.
- Kristin Skage



Intervju

62

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Det viktigste vi gjør i jobben er å gi 
elevene trygghet. Elevene skal være 
trygge på skolen, oppleve positive 
og trygge voksne. Da trives de og da 
lærer de. Viktig å styrke den sosial 
kompetanse og ikke minst legge 
til rette for at det kan skapes gode 
relasjoner både mellom lærer/elev, 
elev/elev og lærer/foresatte. 

Hva fokuserer du på innen edtech? 
I forhold til det at elevene skal 
være trygge på skolen, så synes jeg 
at omvendt undervisning er supert. 
Dette er mulig nå som det både 
finnes mange ferdige videoer og det 
er lett å lage selv. Elever har uttalt 
at de synes det er godt å komme 
på skolen og vite hva vi skal jobbe 
med i mattetimene. Samtidig gir 
digitale verktøy mange muligheter 
til at elever kan få vist hva de kan, 
ikke minst de som ikke sier så mye 
i timene eller ved gruppearbeid. 

Hvorfor er det spennende? 
Det finnes så utrolig mange 
muligheter - for å fremme læring 
- motivasjon, ulike måter å få vist 
hva de kan (eksempel med jente 
som leverte måltest i matematikk 
som video) , raskere tilbakemelding 

(instrumentell når det er ønsket 
og/eller lydfiler, videoer osv). - 
kontakter ut i verden, bevisst andre 
kulturer - virkelighetsnært. Har 
hatt prosjekt med Iolani School på 
Hawaii i tre år. I utgangspunktet var 
dette knyttet til matematikk, men 
er blitt mye bredere. 

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Nei til mobiler i skolen (Er mange 
ulike tilnærminger til dette) Hvorfor 
1:1? (Forskning på samarbeid, hvis 
ikke skolene er bevisst bruken går 
det utover samarbeidet)

Dine egne prosjekter siste året? 
- Flyttet inn på ny moderne skole 
med fleksible arealer - krever en 
annen pedagogikk som jeg mener 
gir utrolig mange muligheter 
- Kurser lærere i Bergen Kommune i 
bruk av digitale verktøy  
- Samarbeid med skole på Hawaii  
- First Lego League 

Dine andre favoritteksempler på 
edtech internasjonalt og nasjonalt? 
AR og VR og mulighetene dette kan 
gi. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Kritisk tenkning, 
problemløsningevner, kreativitet & 
samarbeid

En favoritt edtech sitat? 
“Digitale ressurser gir selv det 
stilleste barn en stemme!” 
“Technology Gives The Quietest 
Student A Voice.” – Jerry 
Blumengarten.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Digitale verktøy gir muligheter for 
alle elever, brukt på riktig måte.

EDTECH med Kristin Skage, Bergen Kommune
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Hvilken utvikling i samfunnet ønsker 
Kristin å sette fokus på som hun snakker 
om i denne episoden?
a) Digital pedagogikk og digitale verktøy i
undervisningen
b) Bruk av spill og underholdning som en
form av læring
c) Forbud på mobil i klasserommet

Digital pedagogikk og digitale verktøy i 
undervisningen

Det at digitale ressurser gir stemme til 
alle, selv de som er stille

Digitale verktøy gir muligheter for alle 
elever, brukt på riktig måte

Hva var budskapet fra Kristins sitat?
a) Det at digitale ressurser gjør barn mer
oppmerksomme
b) Det at digitale ressurser gir stemme til
alle, selv de som er stille
c) Det at digitale ressurser gjør
utdanningen morsommere og mer
interaktivt

Hva var det viktigste poenget som Kristin 
ønsker å bemerke fra denne samtalen?
a) Digitale verktøy gir muligheter for alle
elever, brukt på riktig måte
b) Digitale verktøy gjør det enklere og
morsommere å lære
c) Digitale verktøy bidrar til et bedre
klassemiljø

EDTECH med Kristin Skage, Bergen Kommune

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

Problem based 
innovation
In this episode of LØRN, Silvija talks to professor in the economics 
of innovation and public values at UCL, Mariana Mazzucato, about 
why we must optimize stakeholder value and not just shareholder 
value, in addition to what we should know about taking risks and 
being innovative in the public and private sectors. UCL Professor, 
Director of Institute for Innovation & Public Purpose. Mariana, 
an author, focuses on the relationship between innovation and 
the direction of growth, with emphasis on rethinking the public 
sector’s role to ensure growth is more innovation-led, inclusive 
and sustainable. She works with global leaders on 'mission 
oriented' policies which can steer solutions towards grand 
challenges from the battle against global warming to building 
resilient health systems.

Om bedriften
Founded in 1826 in the heart of London, UCL is London's leading 
multidisciplinary university, with more than 13,000 staff and 
42,000 students from 150 different countries. UCL was rated the 
top university in the UK for research strength in the most recent 
Research Excellence Framework, and UCL is ranked 10th in the 
2021 QS World University Rankings. There have been 29 Nobel 
Prize laureates amongst UCL’s alumni and current and former 
staff to date.

Refleksjon
Norway are rich on public wealth, but howcome the level of 
ambitions to trade in Norway in proportion so low? Why not be 
rich on all levels? How to be rich in all levels?
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LØRNBIZ med Mariana Mazzucato, UCL

 What you require 
to get really interesting 
innovation, is different 

types of public and private 
organizations who are 

willing to take risks, and 
who are willing to invest 

in their own capacity 
instead of just outsourcing 

the knowledge. In order 
to do that you need to 

pay attention to, not just 
money and finance, but to 

the organization.
- Mariana Mazzucato
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Mariana Mazzucato (born June 16, 
1968) is an economist with dual 
Italian and United Statescitizenship. 
She is a professor in the Economics 
of Innovation and Public Value 
and the director of the Institute 
for Innovation and Public Purpose 
(IIPP) at University College London 
(UCL). She is also a member of the 
Scottish Government's Council of 
Economic Advisers. Mazzucato is 
the author of The Entrepreneurial 
State: debunking public vs. private 
sector myths and The Value of 
Everything: making and taking 
in the global economy. In 2016, 
Mazzucato co-edited a book, 
Rethinking Capitalism: Economics 
and Policy for Sustainable and 
Inclusive Growth with Michael 
Jacobs. In 2013 The New Republic 
called her one of "the three 
most important thinkers about 
innovation". 

Mazzucato's research focuses 
on the relationship between 
financial markets, innovation and 
economic growth - at the company, 
industry and national level.She 
works within the Schumpeterian 
framework of evolutionary 
economics, studying the origin and 
evolution of persistent differences 

between firms and how these 
differences vary across sectors 
and over the industry life-cycle.
Her empirical studies have focused 
on the automobile, PC, biotech and 
pharma industries. 
In 2013 Mazzucato published The 
Entrepreneurial State: debunking 
public vs. private sector myths 
(Anthem). The ideas in the book 
were first set out in a shorter 
pamphlet for the think tank 
Demos, called The Entrepreneurial 
State. The 2013 book argues that 
the idea of the State as a static 
bureaucratic organisation only 
needed to ‘fix’ market failures, 
leaving dynamic entrepreneurship 
and innovation to the private 
sector, is wrong. She outlines a 
number of case studies across 
different sectors, including 
biotech, pharmaceuticals and 
clean technology, to show that 
the high-risk investments are 
being made by the state before 
the private sector gets involved. 
In a chapter examining the iPhone, 
she outlines how the technologies 
that make it ‘smart’ – the internet, 
GPS, its touchscreendisplay and 
the voice-activated Siri – were all 
Government funded.Two chapters 
in the book are dedicated to 
the emerging ‘green technology’ 
revolution. She details the public 
funds that she argues are laying 

the groundwork for this revolution 
in a similar way that the state 
invested in the most high-risk 
areas of biotech and nanotech. 
The book concludes with the 
author's contention that in all these 
examples, the risks were socialized 
while the rewards were privatized, 
and considers different ways to 
change this dynamic to produce 
more ‘inclusive growth’. 

LØRNBIZ med Mariana Mazzucato, UCL
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As a woman, what was Marianna 
Mazzucatto the first one to become?
a) The first female programmer
b) The woman to give the Raul Prebisch
Lecture
c) The woman to win the Nobel Prize in
Economics

The woman to give the Raul Prebisch 
Lecture

University College London (UCL) Norway is not affected by the big 
natural disasters and climate change 
and does not contribute to replacing 
the oil revenues for something more 
environmentally friendly

Where is Marianna Mazzucatto a 
professor in the Economics of Innovation 
and Public Value?
a) University College London (UCL)
b) Harvard University
c) University of Oxford

How do Marianna Mazzucatto see 
Norway when it comes to creating a 
greener future?
a) Norway is not affected by the big
natural disasters and climate change
and does not contribute to replacing
the oil revenues for something more
environmentally friendly
b) Norway is prohibited when it comes to
sustainability with big changes when it
comes to renewable energy and electric
cars
c) Norway focuses well on a greener
future, but have far left to go when it
comes to sustainability

LØRNBIZ med Mariana Mazzucato, UCL

Scann og besøk bedriften
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Tema Perspektiv

Når robotene får øyne
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forsker/
doktorgradsstipendiat hos NMBU, Marianne Bakken, om hvordan 
det å gi robotene «øyne» vil åpne opp for en helt ny måte å 
bruke roboter på. NMBU samarbeider igjen med SINTEF, som 
sine 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, teknologi, 
innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små kunder over 
hele verden. I podcasten forklarer Marianne om hva som menes 
med begrepet robotregler? Silvija og Marianne diskuterer også et 
tilbakevendende tema hos #LØRN, nemlig hvordan vi kan inspirere 
flere gutter og jenter til å tilegne seg teknologisk kunnskap. 

Om bedriften
SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. 
SINTEF sine 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, 
teknologi, innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små 
kunder over hele verden. SINTEF samarbeider med ledende 
universitet, bedrifter, institutter, industriklynger, oppstartsmiljøer 
og myndigheter, og utvikler prosjekter som kan utløse offentlig 
medfinansiering for deres kunder. SINTEF ble etablert i 1950 av 
Norges tekniske høgskole (NTH), som senere ble fusjonert inn i 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Refleksjon
Roboter kommer bare til å bli en større og større del av vår 
hverdag, men er det riktig å erstatte menneskelig arbeidskraft 
med roboter i for eksempel omsorgssektoren?

Tema:  ROBOTICS 

Gjest:    Marianne Bakken 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Landbruksrobotikk 
• Algoritmer 
• Dybdedata

Anbefalt lesing: 

• https://www.sintef.no/
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ROBOTICS med Marianne Bakken, NMBU/Sintef

 For å ta i 
bruk roboter som et 
hjelpemiddel på nye 

områder, vil det bli viktig 
å videreutvikle robotsyn-

teknologier i kombinasjon 
med kompetente brukere/

robothjelpere.
- Marianne Bakken
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i robotikk?
Jeg har mastergrad i elektronikk 
fra NTNU, og har jobbet flere år i 
SINTEF med anvendt forskning på 
maskinsyn og bildebehandling. Jeg 
ble interessert i robotikk da jeg fikk 
sjansen til å jobbe med robotsyn på 
SINTEF og innså hvor utrolig mye 
nyttig og forskjellig roboter faktisk 
kan brukes til.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
1) Å bygge bro mellom forskning 
og bedrifter. Når forskere med 
fagkompetanse møter bedrifter 
med reelle problemer skjer det mye 
spennende!  
2) Bygge ny kunnskap i 
forskningsfronten som vil komme 
norsk næringsliv til gode senere.

Hva fokuserer du på innen 
robotikk?
Robotsyn og maskinlæring. Jeg 
jobber mest med algoritmene, dvs. 
«hjernen» i robotsyn.

Hvorfor er det så spennende?
Det er spennende fordi det å gi 
robotene «øyne» åpner opp for helt 
ny bruk av robotikk. Roboter har 
tidligere vært «avanserte maskiner» 
som gjør de samme oppgavene 
om og om igjen på fabrikker, men 
nå som robotsynteknologien har 
kommet framover kan vi begynne 
å ta dem i bruk helt andre steder: 
i landbruk, på sykehjem, hjemme 
hos eldre, hos små bedrifter, på 
byggeplassen osv.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroversene?
Hvordan forsikre seg om at roboter 
gjør slik vi har tenkt. Hvordan 
skal vi forhindre feil med f.eks. 
selvkjørende biler? Hvordan få 
algoritmer basert på maskinlæring 
til å varsle om at de kan ta feil?

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
1) Phd-arbeidet mitt, hvor jeg 
jobber med å få en landbruksrobot 
til å følge radene i åkere og drivhus 
basert på kamera og deep learning. 
2) Forskningsarbeid på SINTEF, 
hvor vi bruker deep learning i 
kombinasjon med spillgrafikk 
og 3D-data for å lære en robot å 
plukke deler fra en kasse. 

Har du andre gode eksempler på 
robotikk/(robotsyn) internasjonalt 
og nasjonalt?
Nasjonalt:  
- Zivid – 3D-kamera for roboter i 
vareproduksjon 
- nLink – borerobot for 
byggebransjen 
- Thorvald (Saga Robotics/NMBU) – 
landbruksrobot  
Internasjonalt: 
- Boston Dynamics: humaniode og 
firbeinte roboter med imponerende 
balanse og dynamikk 
- ETH Zürich: autonom droneracing 
med deep learning 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
For å skape fremtidige løsninger 
må folk med forskjellige problemer, 
ikke bare vareproduksjon, få 
kjennskap til hva som er mulig med 
roboter, og hva som er vanskelig. 
Robotene er der allerede, men vi 
trenger nye «apper».

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt? 
- Robotikk for småskala produksjon 
– håndtere stor variasjon og 
tilpasse til lokale for-hold. 
- Vi har en befolkning som 
er teknisk kompetente og tar 
selvstendige beslutninger, og dette 
er et godt utgangspunkt for å ta i 
bruk mer robotikk. 

ROBOTICS med Marianne Bakken, NMBU/Sintef
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Hva er det Marianne Bakken fokuserer 
på i robotene de utvikler?
a) Hovedsakelig kroppen/plattformen
b) Hovedsakelig hjernen og øynene
c) Hovedsakelig funksjon og bevegelse

Hovedsakelig hjernen og øynene Jorden blir mindre «pakket» og dermed 
gros sunnere planter

Som et nyttig verktøy

Hva er fordelene med lette roboter i 
jordbruk i forhold til tyngre verktøy som 
traktorer?
a) Jorden blir mindre «pakket» og
dermed gros sunnere planter
b) Selvgående roboter minker behovet
for menneskelig innvirkning i arbeidet
c) Roboter i jordbruk har lengre levetid
og krever mindre vedlikehold

Hvordan vil Marianne Bakken at vi skal 
se på roboter?
a) Som en erstatning av mennesker
b) Noe som er gøy å bruke
c) Som et nyttig verktøy

ROBOTICS med Marianne Bakken, NMBU/Sintef

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

NASAs måneplaner — 
kan Norge være med?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med fagsjef for 
romstasjon og utforskning hos Norsk Romsenter, Marianne 
Tantillo. Marianne kaller seg selv en spacenerd og har jobbet i 
den norske romorganisasjonen ESA og europeisk romindustri. I 
episoden snakker Silvija og Marianne om hvorfor hele verden vil 
til månen og Mars, og hva det vil si å ha en «bensinstasjon» på 
månen.

Om bedriften
Norsk Romsenter er en etat under Nærings- og 
fiskeridepartementet og ble opprettet i 1987 da Norge ble med 
i ESA (European Space Agency). Norsk Romsenter sin oppgave 
er å fremme og ivareta Norges interesser i den europeiske 
romorganisasjonen ESA samt gjennom flere bilaterale oppgaver. 
Den overordnede målsettingen med norsk romvirksomhet er å gi 
vesentlige og vedvarende bidrag til økt verdiskapning, innovasjon, 
kunnskapsutvikling, miljø og samfunnssikkerhet.

Refleksjon
Hva mener Marianne med utsagnet "å ha en bensinstasjon på 
Månen?"

Tema:  MAKERS 

Gjest:    Marianne Tantillo 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Space Tech 
• Ressurser i verdensrommet

Anbefalt lesing: 

• Filmene The Martian og First Man
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MAKERS med Marianne Tantillo, Norsk Romsenter

 Norge må ta stilling 
til om vi skal være med 
når verden skal utforske 
månen og Mars. Det må 
vi ta stilling til i år fordi 

beslutningsprosessene skjer 
i slutten av året. Gjør vi 

ikke det, er vi bokstavelig 
talt ikke med når raketten 

skytes opp.
- Marianne Tantillo
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Utdanning og hobby? 
Cand Scient fra UiO i informatikk/
anvendt matematikk. Hobbyene 
mine er synging og verdensrommet.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Vi forvalter norges medlemskap i 
EUs romprogrammer og i ESA

Hvorfor er det spennende? 
Fordi jeg treffer veldig mange 
spennende mennesker, og får se 
utrolig mye spennende teknologi. 

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Vi er jo et veldig rikt land, og vi 
har vært med på et ganske lavt 
nivå på menneskelig utforskning 
fra til nå, fordi det ikke var de helt 
store mulighetene for Norge da for 
eksempel romstasjonen ISS kom i 
gang på 90-tallet. Det har endret 
seg underveis, mulighetene har økt. 
Og nå - akkurat i år! - står vi foran 
en beslutning om Norge skal være 
med når ESA og NASA og egentlig 
hele verden skal være med tilbake 
til Månen og videre til Mars, og det 
er faktisk ganske store muligheter 
for oss.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Det siste året har jeg jobbet 
med å finne ut hvilke muligheter 
norske miljøer har i det store 
månekappløpet.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Åh akkurat nå må det være at det 
skal bygges en romstasjon i bane 
rundt månen - og at NASA skal 
lande på månen i 2024!

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Vi må løse de utfordringene vi 
har med å sende mennesker til 
Mars, det gjør vi ved forskning og 
teknologidemonstrasjon 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi har noen fagfelt allerede 
hvor vi er svært gode og 
internasjonalt anerkjent; som 
på brenselcelleteknologi. Dette 
kan brukes på månens bakside 
der solceller ikke duger, eller på 
marsoverflaten der sandstormer 
gjør solceller kilne.

MAKERS med Marianne Tantillo, Norsk Romsenter
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Hvor stor er tyngdekraften på månen i 
forhold til Jorden?
a) 1/8 del
b) 1/6 del
c) 1/10 del

1/6 del Bomullsfrø og silkeorm 2020

Hva hadde kineserne med seg på månen 
med plattformen Sjanger 4?
a) Bomullsfrø og silkeorm
b) Blomster og jord
c) Silke og ris

Når skal georadaren Rimfax til Mars?
a) 2023
b) 2022
c) 2020

MAKERS med Marianne Tantillo, Norsk Romsenter

Scann og besøk bedriften
https://www.romsenter.no/
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Universitetenes rolle 
innenfor innovasjon og 
omstilling i privat og 
offentlig sektor
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prorektor 
for nyskaping og innovasjon og professor i medisinsk 
teknologi ved NTNU, Toril Nagelhus Hernes. Toril forteller 
om samfunnsaspektene ved god innovasjonsledelse og 
universitetenes rolle med hensyn til innovasjon.  I podcasten 
diskuterer også Silvija og Toril hva som egentlig er forskjellen på 
forskning og innovasjon.

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
På hvilken måte kan universiteter få ut sitt uforløste potensial 
med hensyn til å omsette kunnskap til nye innovative løsninger i 
privat og offentlig sektor? 

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Toril Nagelhus Hernes 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Tverrfaglig organisering 
• Utvikling 
• Ultralyd

Anbefalt lesing: 

• https://www.ntnu.no/
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LØRNSOC med Toril Nagelhus Hernes, NTNU

 Universitetene 
bidrar med fremtidens 

kompetanse, ny kunnskap 
og løsninger, det er viktig 
for å utvikle norge videre. 

Slik jeg ser det, er det 
et uforløst potensiale i 

akademia mht å omsette 
kunnskap til nye løsninger 
i privat og offentlig sektor.

- Toril Nagelhus Hernes
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Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Legge til rette for at kunnskapen 
i akademia kommer samfunnet til 
gode gjennom nye innovasjoner i 
eksisterende og nytt næringsliv og 
offentlig sektor.

Hva fokuserer du på innen lornsoc? 
I min nåværende stilling er 
tematikken innovasjon og 
nyskaping.

Hvorfor er det så spennende? 
Slik jeg ser det, er det et uforløst 
potensial i akademia med tanke 
på å omsette kunnskap til nye 
løsninger i privat og offentlig sektor.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Etablering av nytt strategisk 
program ved NTNU med 
15 innovasjonsledere, og nytt 
kompetanseutviklingsprogram som 
skal omsette forskningsresultater 
til konkrete innovasjoner.

Har du andre gode eksempler 
på lornsoc internasjonalt og 
nasjonalt? 
GEs ultralydteknologi som er 
utviklet ved NTNU og som gjør 
at GE i dag er verdensledende 
innen cardiac ultralyd. Det hadde 
ikke vært en realitet hvis ikke NTNU 
hadde utdannet gode studenter, 
brukt big data og ny teknologi/
bildeprosessering, og 3D/4D-
teknologi.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Teknologi og samfunn i 
kombinasjon, big data, AI og 
lignende.

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt? 
Vi er gode på kunnskap innen 
teknologi. Vi er gode på samspill 
og samarbeid som også gjør at vi 
lettere kan anvende kunnskap for å 
løse utfordringer.

Et favorittsitat om fremtiden? 
Vi former fremtiden. Kunnskap for 
en bedre verden.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Universitetene bidrar med 
fremtidens kompetanse , ny 
kunnskap og løsninger, det er viktig 
for å utvikle Norge videre. 

LØRNSOC med Toril Nagelhus Hernes, NTNU
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Hvorfor ønsker ikke flere fagfolk å drive 
med innovasjon?
a) Forskning er forankret i sannhet, mens
innovasjon er basert på hypoteser. Som
fagfolk har man en genuin interesse for
faktabasert faglig utvikling
b) Utviklingen har ikke kommet langt nok
til å se effekten av innovative løsninger
som kan motivere og engasjere flere folk
innen forskjellige fagområder
c) Innovasjon oppfattes ikke legitimt nok
i den akademiske verden

Innovasjon oppfattes ikke legitimt nok i 
den akademiske verden

«At de har med seg noe i ryggsekken» Hjerteultralyd i verdenstoppen

Hva mener Toril er viktig for studentene 
ved NTNU?
a) At de blir best i landet
b) «At de har med seg noe i ryggsekken»
c) At de tar mastergrad

Hva leverer GE?
a) Hjerteultralyd i verdenstoppen
b) Blodprøveresultater via elektronisk
journal
c) Loggføring av pasienter i skybaserte
systemer

LØRNSOC med Toril Nagelhus Hernes, NTNU

Scann og besøk bedriften
https://www.ntnu.no/
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Slavery in a digital age
In this episode of LØRN, Silvija talks to Advisor in Tankesmien 
Skaperkraft, Catharina Drejer, about blockchain and slavery in 
the digital age and how it takes place. Slavery, human trafficking, 
human rights, poverty, international work and technology 
are central themes in her work. Drejer has written the book 
#Slavetech - a snapshot of slavery in a digital age together with 
Professor Kevin Bales. She has previously researched human 
trafficking for The Netherlands Institute of Human Rights and 
worked on European research on children and crime. 

Om bedriften
Tankesmien Skaperkraft was founded in Oslo on April 29th, 2011 
by 70 individuals affiliated to most Christian denominations in 
Norway. These founders have their daily occupation within most 
sectors of society, including the academic, political, business, 
health and educational sectors. Skaperkraft is to stimulate 
reflection, debate and engage people to actively and positively 
participate in the building of society. Skaperkraft is based on the 
thinking that each individual human being has infinite value and 
on our common responsibility for the development of sustainable 
and inclusive communities in our European societies.

Refleksjon
Slavery feeds off the digital age. Share your brief thoughts on how 
to curb it.

Tema:  TECH4GOOD 

Gjest:    Catharina Drejer 

Språk:  English

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Technology  
• Human 
• Rights 
• Slavery 
• Dark web

Anbefalt lesing: 

• #SlaveTech
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TECH4GOOD med Catharina Drejer, Tankesmien Skaperkraft

 Today, it is 
estimated that there are 

more than 40 million 
slaves. To fight modern 
slavery, we must change 

the way we look at slavery 
today. As long as our 

understanding of slavery 
lies in the past, we cannot 

see the terrible crimes 
that can happen right in 
front of our eyes. Today, 

much of this is happening 
in "Cyberspace", a shady 

digital world that lies 
outside our laws and 

human rights conventions.
- Catharina Drejer
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Who are you and how did you 
become interested in technology? 
My name is Catharina Drejer and 
I am an advisor for the think 
tank Skaperkraft. I focus mostly 
on the issue of slavery and what 
modern technology does to enslave 
people, as well as how it is used to 
free people.

What is your most important role 
at work? 
The most important aspect of 
my role it to take a critical look 
at both sides of technology. As 
Melvin Kranzberg says, technology 
is neither good nor bad, but it is 
not neutral either.

What are you focusing on within 
your sub-branch? 
I have focussed a lot on blockchain 
technology to see what it has to 
offer in relation to combatting 
slavery (digital ID, tracing supply 
chains, birth registration, etc.).

What do you think are the most 
interesting controversies? 
That many NGOs are now turning 
to technology to solve problems, 
despite many of them having 
minimal experience in that area. 
This is important because some 
of the technology being developed 
is not useful. Collaborations are 
essential to close language gaps 
between sectors and develop good 
and sustainable technology.

What is your own favourite 
example of this technology? 
My book on the pros and cons of 
technology in relation to slavery. 
It looks at how technologies like 
WhatsApp, Snapchat and Skype 
are being used to enslave and 
traffic people. But it also shows 
how such apps can and are being 
used to give slavery survivors a 
voice.

What do you think needs to be 
considered for the future? 
To take into account that when 
technology touches people’s lives, 
especially vulnerable groups like 
those enslaved or freed, we must 
think long term (data storage, 
privacy, long term effects). Which is 
all about ethics! 

Is there anything we do well in 
this field here in Norway? I think 
that Norway is great at innovating, 
especially around police work and 
criminal investigations. There are 
some great examples of new digital 
tools being used to fight crimes like 
slavery and human trafficking.

What do you think is the most 
important takeaway from our 
conversation? Technology is no 
silver bullet. New technologies 
such as blockchain, machine 
learning and big data mining have 
great potential for fighting human 
rights abuses such as slavery. 
But we must not forget that we 
are dealing with real, vulnerable 
people. Good intentions are great 
but won’t get us far in developing 
solid technology that truly solves 
problems.

TECH4GOOD med Catharina Drejer, Tankesmien Skaperkraft



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

83

What is the definition of a “slave”?
a) A person who is paid less than the
other or nothing at all at their workplace
b) A person forced work against will
without a way out of the circumstances
c) A person who is under strict regimes
in his/her working conditions

A person forced work against will 
without a way out of the circumstances

Companies in America specialize on 
certain relevant methods of investigation, 
such as hashtag recognition

The blockchain technology can help by 
identifying unidentified people so that 
people are getting registered on borders. 
This gives people verification of their 
existence

Exploring crime on social media is new 
to law enforcement and gives the bad 
guys an advantage in making crimes. 
But today’s developed technology can 
contribute. What does Catharina tell us 
about this?
a) American private IT-companies has
taken the initiative to contribute with
their knowledge in helping the police by
analyzing and track down exciting traces
in registered cases
b) American specialized firms under the
American CIA are going undercover, so
no one really knows
c) Companies in America specialize on
certain relevant methods of investigation,
such as hashtag recognition

How can the Blockchain technology be 
helpful fighting slavery?
a) With this technology, it is easier to
reach out to people who suffer from
slavery, because of its invisible function.
People mark their location and need for
help to global help organizations.
b) Blockchain will be able to track
lawbreakers who earn money on human
slavery
c) The blockchain technology can help
by identifying unidentified people so that
people are getting registered on borders.
This gives people verification of their
existence

TECH4GOOD med Catharina Drejer, Tankesmien Skaperkraft

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

TECH4GOOD
CATHARINA DREJER
ADVISOR
TANKESMIEN 
SKAPERKRAFT



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

84
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Kunstig intelligens innen 
helsevesenet
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Stipendiat i 
Klinisk effektforskning ved Universitetet i Oslo, Ishita Barua, 
om hvordan kunstig intelligens kan brukes som et verktøy i 
diagnostiseringen av pasienter. I podcasten diskuterer Silvija og 
Ishita hva som er dagens status når det gjelder bruk av kunstig 
intelligens i helsesektoren, og hvor stor befolkningens vilje er til 
å være med og bygge en digital infrastruktur for sektoren, som vil 
bli nødvendig fremover. Gir vi lettere fra oss helseopplysninger til 
apper fra Apple og Android enn til norsk helsevesen?

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

Refleksjon
Bruk av kunstig intelligens innenfor helsesektoren ligger i 
startgropen, men kommer til å bli særdeles viktig i helsevesenet i 
fremtiden. På hvilke områder tror du at kunstig intelligens og 
annen moderne teknologi kan bidra til å revolusjonere det norske 
helsevesenet i fremover? Hvordan vil diagnostiseringen se ut i 
fremtiden?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Ishita Barua 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Kunstig intelligens 
• Kreftregisteret 
• Personvern  
• Tarmkreft 
• Registerbasert forskning 

Anbefalt lesing: 

• Deep Medicine av Eric Topol
• Superintelligence av Nick Bostrom
 

HEALTHTECH med Ishita Barua, Universitetet i Oslo
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HEALTHTECH med Ishita Barua, Universitetet i Oslo

 Vi må være like 
forsiktige og stille de 

samme strenge kravene til 
kunstig intelligens, som 
til legemidler. Utfordre 
algoritmeutviklingen 

og etikkgrunnlaget ved 
at også leger tar større 
del i det, og ikke bare 

teknologer.
- Ishita Barua
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Jeg jobber som lege og forsker 
på tarmkreft ved UiO. Her er jeg 
involvert i en studie der man ser 
på hvordan man kan bruke AI til 
å skille mellom farlige og ufarlige 
forandringer i tykktarmen med 
tanke på kreft. Jeg sitter som 
varamedlem i Bioteknologirådet, og 
gjennom ovennevnte studie fattet 
jeg interesse for teknologi og ble 
nysgjerrig på hvordan helsevesenet 
kan optimaliseres når det gjelder 
både diagnostikk/behandling og 
generell digitalisering.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Vi produserer god forskning 
som kan gi svar, og ikke minst 
belyser hva man ikke har svar på. 
Motivasjonen er at dette skal være 
til det beste for pasienter. Jeg 
ville ikke vært forsker dersom jeg 
i utgangspunktet ikke hadde vært 
lege.

Hva er du mest opptatt av innen 
teknologi? 
Jeg er mest opptatt av å 
undersøke hvordan ny teknologi 
kan implementeres i klinikken og 
brukes på best mulig måte. Alt som 
er ny teknologi, vil ikke alltid passe 
inn i en klinisk hverdag.

Hvorfor er det så spennende? 
Det er spennende fordi det er et 
ungt fag som kan være med på å 
påvirke vår kliniske hverdag i stor 
grad.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroversene? 
De etiske dilemmaene som følger 
med kunstig intelligens.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Jeg har vært involvert i en studie 
kalt EndoBRAIN International, hvor 
man tester ut utstyr med kunstig 
intelligens som kan brukes til å 
skille mellom ufarlige forandringer 
i tykktarmen og forstadier til 
tykktarmskreft.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?  
AI som verktøy for legen til å ta 
bedre beslutninger, for eksempel 
tolke EKG, tolke røntgenbilder, 
gjenkjenne mønstre i vev etc.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Jeg tror det blir viktig å ha en 
grunnleggende forståelse for 
kunstig intelligens, både med tanke 
på hva den kan brukes til, og dens 
begrensninger.

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt? 
Vi har tilgang på gode registerdata 
(blant de beste i verden) som kan gi 
gode algoritmer.

Har du et favoritt-fremtidssitat? 
«Artificial intelligence is the science 
of making machines do things that 
would require intelligence if done 
by men» – Marvin Minsky

Viktigste poeng fra samtalen vår? 
Vi må være like forsiktige med 
å stille de samme strenge 
kravene til kunstig intelligens, 
som til legemidler. Vi må også 
utfordre algoritmeutviklingen og 
etikkgrunnlaget ved at også leger 
tar større del i det, og ikke bare 
teknologer.

HEALTHTECH med Ishita Barua, Universitetet i Oslo
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Hvilket land var det første i EU som 
hadde en nasjonal AI strategi?
a) Island
b) Finland
c) Danmark

Finland 1951, og er et av de eldste nasjonale 
kreftregistre i verden

90% av utvekstene er ufarlig og kan ikke 
utvikles til kreft

Kreftregisteret samler data om alle 
krefttilfellene i Norge. Hvilket år ble 
dette registeret opprettet?
a) 1951, og er et av de eldste nasjonale
kreftregistre i verden
b) 1982, og alle er registrert med det
unike personnummersystemet vi har i
Norge
c) 1966, hvor mesteparten er registrert
på personnummer

Vi vil bruke AI til å se etter forstadiene 
av kreft. Forstadier kan ses som såkalte 
polypper. Hvor mange av disse polyppene 
er heldigvis ufarlig?
a) 1% av utvekstene er ufarlig og kan ikke
utvikles til kreft
b) 50% av utvekstene er ufarlig og kan
ikke utvikles til kreft
c) 90% av utvekstene er ufarlig og kan
ikke utvikles til kreft

HEALTHTECH med Ishita Barua, Universitetet i Oslo

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

HEALTHTECH
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Tema Perspektiv

Innovasjon innenfor 
prosessindustri
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor på 
NTNU og gründer av Seram Coatings AS, Nuria Espallargas. Nuria 
er en teknologientusiast med en doktorgrad i kjemi. Hun har 
startet opp selskapet Seram Coating som produserer det som 
kalles ThermaSIC - et pulver som forhindrer slitasje på blant 
annet fly. I episoden forklarer Nuria begreper som silicium carbide, 
belegg og termisk sprøyting, samt hvordan de forsker på helt nye 
ting som andre mener er umulig å få til å fungere.

Om bedriften
Seram Coatings produserer ThermaSiC, et pulver som kan gi 
mindre slitasje på både fly, biler og mange andre maskiner. 
ThermaSiC gir overlegen beleggytelse i etsende og slitende 
miljøer, samt ved høye temperaturer (opptil 1500 ° C i luft og 2400 
° C i inert atmosfære).

Refleksjon
Ny teknologi kan føre til mindre risiko for ulykker gjennom en 
mer forutsigbar og driftssikker produksjon, men er teknologien 
fortsatt for umoden, eller kan det tenkes at prosessindustrien må 
gjennom et kulturskifte?

Tema:  MATERIALS 

Gjest:    Nuria Espallargas 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Siliconcarbide  
• Kjemiteknologi 
• Belegg 
• Bærekraft 
• Prosessindustri

Anbefalt lesing: 

• Les saker fra Teknisk ukeblad  
• Les saker på www.gemini.no
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MATERIALS med Nuria Espallargas, Seram Coatings AS

 Jeg synes det 
vi arbeider med er 

spennende, fordi vi driver 
med noe andre har prøvd å 

løse før, men ikke klart.
- Nuria Espallargas
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?
Jeg er en sta kvinne som ble 
interessert i teknologi da jeg var 
liten. Jeg har alltid likt praktiske og 
konkrete ting. Jeg har også alltid 
vært veldig interessert i å lære mer 
om hvordan ting fungerer, hvordan 
man kan endre ting og finne nye 
måter å gjøre ting på.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Forsker på helt nye ting som ikke er 
i markedet, eller som ikke er i bruk, 
eller som andre sier er umulig å få 
til å fungere.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?
Kjemi knyttet til belegg og 
smøremidler.

Hvorfor er det så spennende?
Fordi vi driver med noe andre har 
prøvd å løse før, men som de ikke 
har klart å løse.

Hva synes du er de mest 
interessante motsetningene?
Høyt utdannede foreldre som er 
imot vaksiner.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Å prøve å få vann til å fungere 
som ekte smøremiddel (dvs. 
smøremidler som er basert på 
mineraloljer).

Har du andre gode eksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?
Internasjonalt: ultra-
low friction materials/coatings. 
Nasjonalt: crayonano (start-up 
fra NTNU som lager nano-wires 
på graphene).

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Å kunne utvikle og fikse nye 
teknologier, for eksempel innen 
miljø. Jeg mener at denne 
kunnskapen først og fremst skapes 
gjennom å studere matematikk, 
kjemi og fysikk.

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt?
Norge gir folk mulighet til 
å balansere privatlivet med 
arbeidslivet. (Ikke helt relatert til 
fagfeltet mitt, men det synes jeg er 
ganske unikt av Norge generelt).

Kan du anbefale noe stoff om ditt 
felt?
Jeg kan ikke anbefale noen 
populærvitenskapelige 
publikasjoner på feltet mitt fordi 
det så vidt jeg vet ikke finnes 
ennå. Men jeg vil gjerne anbefale 
folk å lese TU eller gemini.no hvor 
man kan lese mye interessant om 
utvikling av teknologi og forskning i 
Norge og verden.

Et favorittsitat om fremtiden?
«If you don’t want to obtain the 
same results, don't make always 
the same experiments.»

Viktigste poeng fra vår samtale?
Vi må satse på at neste generasjon 
er god forberedt.

MATERIALS med Nuria Espallargas, Seram Coatings AS
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Hvor kommer silisiumkarbid fra?
a) Vann
b) Sand
c) Sten

Sand Moore's law Kunstig intelligens

Hva heter loven som sier at det mest 
økonomiske antall transistorer som kan 
integreres på én mikrochip fordobles 
hvert andre år?
a) Moore's law
b) Maslow's law
c) Johnson's law

Hvilken teknologi kombineres med kjemi 
for å prøve å finne ut av hvordan vann 
kan brukes som et smøremiddel?
a) Internet of Things
b) Data analytics
c) Kunstig intelligens

MATERIALS med Nuria Espallargas, Seram Coatings AS

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

MATERIALS
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Tema Perspektiv

Fremtidens 
batteriteknologi
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forsker i SINTEF 
Energi, Fride Vullum-Bruer, om hvorfor vi må finne nye måter å 
lagre energi på, både i form av andre typer batterier, men også 
lagre energi mer effektivt, miljøvennlig og trygt. Hvorfor blir 
batterier stadig viktigere, og hvordan ligger batteriteknologi an i 
dag? Hvilke batterier blir de viktige batteriene fremover når det 
finnes så mange forskjellige?

Om bedriften
SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. 
SINTEF sine 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, 
teknologi, innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små 
kunder over hele verden. SINTEF samarbeider med ledende 
universitet, bedrifter, institutter, industriklynger, oppstartsmiljøer 
og myndigheter, og utvikler prosjekter som kan utløse offentlig 
medfinansiering for deres kunder. SINTEF ble etablert i 1950 av 
Norges tekniske høgskole (NTH), som senere ble fusjonert inn i 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Refleksjon
Produksjon av batterier til elbiler har et mye større karbonavtrykk 
enn forbrenningsbiler. Burde det bli innført blockchain på 
verdikjeden på bilproduksjon, og har du selv ansvaret for å opplyse 
deg om hvilken bil som er mest miljøvennlig?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Fride Vullum-Bruer 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Nullutslipps hurtigbåter 
• Materialutvikling  
• Rare elements  
• Resirkulering av batterier 
• Energilagring  
• Faststoff 
• Batterier

Anbefalt lesing: 

• Teknisk Ukeblad er en god kilde å følge 
med på https://electrek.co/ som har 
mange nyheter om elbiler

• Gå i dybden med: Nettside som heter 
Battery University

 ENERGYTECH med Fride Vullum-Bruer, Sintef energi
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ENERGYTECH med Fride Vullum-Bruer, Sintef energi

 Elektrifiseringen 
skjer om vi vil eller ei. 
Og vi må være med på 
kappløpet hvis vi ikke 

skal bli total avhengige 
av Europa. I Norge 

har vi grønn kraft og 
ekspertise og kompetanse 

til å produsere både 
battericeller og pakker. Vi 
er et foregangsland innen 
elektrifisering av skipsfart, 
og vi skal fortsette å lede 
an innen elektrifisering.

- Fride Vullum-Bruer
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?  
Jeg er forsker i SINTEF, men jobbet 
tidligere som førsteamanuensis 
på NTNU. Jeg fikk muligheten til 
å bygge opp min egen forsknings-
gruppe på NTNU, og da valgte jeg å 
jobbe videre med Li-batteri. Og det 
viste seg jo å være et godt valg, selv 
om det i starten var ganske tregt og 
vanskelig å få industri med på laget.  

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? Vi jobber bl.a. direkte 
med teknologiutvikling og hjelper 
industri til å bli mer miljøvennlig 
og redusere energiforbruket. 
Samtidig bidrar vi med å gi råd til 
både industri, offentlige instanser 
og politikere om hva vi mener er 
viktige områder å satse på. 

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? Mitt hovedområde er 
batteriteknologi, spesielt Li-ion-
batteri. Jeg har jobbet mye med 
materialutvikling for å gjøre 
batteriene bedre. 

Hvorfor er det så spennende?  
Batteriområdet er et sterkt 
voksende område. Det å få være 
en del av det grønne skiftet og 
bidra til at biler, båter, ferger, skip 

og kanskje til og med fly blir med 
miljøvennlig er utrolig kjekt.  

Hva synes du er de mest 
interessante kontroversene?  
En utfordring vi har når det gjelder 
Li-batterier er mengden energi som 
kreves for å produsere disse. 

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Da jeg jobbet på NTNU, hadde 
jeg prosjekter hvor vi jobbet 
med å implementere et nytt 
elektrodemateriale i Li-batteri, 
som er basert på alger. Dette er 
fornybare materialer som vokser 
i sjøvann og trenger i hovedsak 
silisium, CO2 og lys for å vokse. 

Har du andre gode eksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?  
Det er mye snakk om det som 
kalles faststoffbatterier, og 
hvordan disse kan revolusjonere 
batteriteknologien. 

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt?I Norge er vi verdensledende 
på elektrifisering av sjøtransport. 
Vi har kommet veldig langt på å 
implementere batteridrevne ferger 
og skip. 

Et favorittsitat om fremtiden? 
Churchill: «Pessimisten ser 
vanskeligheter i enhver mulighet. 
Optimisten ser muligheter i enhver 
vanskelighet.» 

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Elektrifiseringen skjer enten vi 
vil eller ei. Og vi må være med på 
kappløpet hvis vi ikke skal bli totalt 
avhengige av Europa. I Norge har 
vi grønn kraft og ekspertise og 
kompetanse til å produsere både 
battericeller og pakker. Vi er et 
foregangsland innen elektrifisering 
av skipsfart, og vi skal fortsette å 
lede an innen elektrifisering. 

ENERGYTECH med Fride Vullum-Bruer, Sintef energi
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Hvorfor bytte ut den flytende 
elektrolytten vi har i dag til en fast 
elektrolytt?
a) Vi bytter ut den flytende elektrolytten
vi har i dag til en fast, slik at batteriet
ikke kan brenne. Det er den flytende
elektrolytten som gjør batteriene farlig.
b) Vi bytter ut den flytende elektrolytten
vi har i dag til en fast, slik at
elektrolytten ikke kan penetrere ut
av batteri-kapselen, slik det vil med
flytende dersom man ikke forsegler det
godt. Det er den flytende elektrolytten
som gjør batteriene farlig.
c) Dette stemmer ikke, den flytende
elektrolytten er ikke noe farlig. 

Vi bytter ut den flytende elektrolytten 
vi har i dag til en fast, slik at batteriet 
ikke kan brenne. Det er den flytende 
elektrolytten som gjør batteriene farlig.

Fordi det er denne som kan begynne å 
brenne.

De kan også fungere ved høye 
temperaturer.

Hvorfor er den flytende elektrolytten i 
batteriene farlig?
a) Fordi det er denne som kan begynne å
brenne.
b) Dette stemmer ikke, det er den faste
elektrolytten i batteriene som er farlig.
c) Fordi det er denne delen som kan
penetrere ut av batteri-kapselen dersom
man ikke forsegler det godt. Dette kan
være giftig for mennesker.

Er det en annen fordel ved å gå fra 
flytende til fast elektrolytt?
a) De kan også fungere ved høye
temperaturer.
b) De varer lenger enn ved bruk av
flytende elektrolytter.
c) Det er ingen fordeler.

ENERGYTECH med Fride Vullum-Bruer, Sintef energi

Scann og besøk bedriften
https://www.sintef.no/sintef-energi/
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Tema Perspektiv

Digitale tiltak for å 
fremme et godt kosthold 
tidlig i livet
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Professor i 
Ernæring ved Universitetet i Agder, Nina Øverby, om?hvordan 
man kan bruke digitale midler for å fremme god helse. Institutt 
for ernæring og folkehelse ved Universitetet i Agder utdanner 
studenter innen ernæring, folkehelse og mat og helse i 
lærerutdanningene. I podcasten diskuterer Silvija og Nina hvordan 
man kan forstå ernæring bedre gjennom bruk av teknologi, og 
hvordan vi kan befolkningen kan inspireres til å spise sunnere 
gjennom bruk teknologisk innovasjon.

Om bedriften
Institutt for ernæring og folkehelse ved Universitetet i Agder 
utdanner studenter innen ernæring, folkehelse og mat og helse 
i lærerutdanningene. Noen sentrale forskningsområder er mat 
og ernæring i et livsløpsperspektiv, og det forskes på hva mat 
betyr for god helse og hvordan hele generasjoner i Norge skal få 
opplæring i matlaging. Instituttet samarbeider med næringsliv, 
frivillige organisasjoner, skoler og barnehager i regionen, både 
gjennom praksis i disiplin-studier og lærerutdanningene, 
og gjennom ulike forskningsprosjekt og praksis-emner i 
helsefremmende arbeid.

Refleksjon
Vi spiser ikke nok grønnsaker i Norge. Hvordan kan teknologi være 
et verktøy for å farge myndighetenes kostholdsråd for å bidra til 
økt inntak av grønnsaker og endret atferd?

Tema:  FOODTECH 

Gjest:    Nina Øverby 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: KRISTIANSAND

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Forskning på ernæring 
• Intervensjon 
• Grønnsaker 
• Formidling av kosthold digitalt

Anbefalt lesing: 

• Susan Michie er en forsker som har svært 
god oversikt over forskningsfeltet og 
digitale intervensjoner og helse. 

 

FOODTECH med Nina Øverby, Universitetet i Agder
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FOODTECH med Nina Øverby, Universitetet i Agder

 Teknologi og 
digitale intervensjoner 

har et stort potensial for 
å bedre kosthold til store 

og viktige grupper av 
befolkningen (de sårbare 
og de unge), men vi vet 
foreløpig ikke hvordan 

vi kan gjøre dette, slik at 
endringer kan vare over 

lang tid.
- Nina Øverby
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi/innovasjon?  
Jeg forsker på betydningen av 
mat tidlig i livet for senere helse 
og på tiltak som kan fremme 
et godt kosthold blant barn, 
ungdom og foreldre. Har ledet 
en forskningsgruppe, som nå er 
forskningssenter, i seks år. For fem 
år siden så vi at teknologi eller 
digitale medier kunne hjelpe oss 
med å utvikle tiltak som kunne 
nå mange på en gang, som kunne 
gi annen informasjon enn vanlige 
brosjyrer og som kunne være 
interaktiv. Fra da ble jeg interessert 
i å forske på hvordan man kan 
bruke teknologi til å bedre kosthold 
og dermed folkehelse.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? Det viktigste vi gjør er å 
undervise studenter i ernæring, 
folkehelse og mat og helse. Og 
samtidig forske på betydningen av 
mat. 

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?  
Vi kaller det digitale intervensjoner, 
en form for e-helse. I enkelte 
studier har vi utviklet nettsteder 
som foreldre får tilgang til 
med korte filmsnutter om 

hverdagssituasjoner om mat 
m.m. I andre prosjekter har vi 
utviklet e-læringsprogrammer som 
barnehagepersonale kan bruke 
for å fremme sunne matvaner i 
barnehagen. 

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
Vi har utviklet og evaluerer flere 
såkalte digitale intervensjoner. Vi 
har sett at slike lavterskeltiltak kan 
bedre kostholdet til små barn.

Har du andre eksempler på din 
type innovasjon internasjonalt og 
nasjonalt?  
Arbeidet forskere som Mary 
Barker og Sophia Strømmer 
gjør ved Uni Southampton. De 
jobber med å utvikle digitale 
intervensjoner med sterk grad av 
brukermedvirkning. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Det er mange som mener at å 
kunne endre seg / gjøre andre ting 
er en essensiell sak i fremtiden. Jeg 
tror det er svært viktig å henge med 
teknologisk og at slik kunnskap 
er viktig. Men jeg tror samtidig 
at vi mister noen elementære 
livsferdigheter på veien hvis alt skal 
gjøres av teknologien, så jeg tror at 
skills for life må opp på agendaen.

Er det noe vi gjør her i Norge som er 
unikt? 
De nye læreplanene for grunnskolen 
har tatt inn over seg livsmestring og 
folkehelse, så jeg tenker at planene 
er svært gode for dette i Norge.

Et favorittsitat om fremtiden? 
Vårt slagord: «Diet today – health 
of tomorrow.»

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Teknologi og digitale intervensjoner 
har et stort potensial for å bedre 
kosthold til store og viktige grupper 
av befolkningen (de sårbare og de 
unge), men vi vet foreløpig ikke 
hvordan vi kan gjøre dette slik at 
endringer kan vare over lang tid.

FOODTECH med Nina Øverby, Universitetet i Agder
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Hva er noen digitale tiltak som kan bidra 
til større oppmersomhet rundt riktig 
kosthold?
a) Utvikling av oversiktlige kostholds-
apper og nettsider
b) Kostholdsfokuserte TV-reklamer
c) Annonser i sosiale medier

Utvikling av oversiktlige kostholds-apper 
og nettsider

At det utvikles tiltak for å fremme sunn 
helse

Grønnsaker

Hva betyr det når man snakker om 
kostholdsintervensjon?
a) Statistikk over matvanene til
nordmenn 
b) At det utvikles tiltak for å fremme
sunn helse
c) Innovativ mat

Hva er det det jobbes med å formidle at 
nordmenn må spise mer av?
a) Grønnsaker
b) Fiber
c) Sjømat

FOODTECH med Nina Øverby, Universitetet i Agder

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

FOODTECH
NINA ØVERBY
PROFESSOR I 
ERNÆRING
UNIVERSITETET I 
AGDER
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Tema Perspektiv

Kunst og kunstig 
intelligens
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Benedikte 
Wallace, Phd Kandidat ved RITMO, senter for tverrfaglig forskning 
på rytme, tid og bevegelse. RITMO studerer rytmiske fenomener, 
nærmere bestemt musikk, kroppsbevegelse og audiovisuelle 
uttrykk, og ser på hvordan disse prosesseres kroppslig og 
kognitivt. Visjonen er å avdekke disse kognitive mekanismene som 
ligger til grunn for menneskers rytme og tidsopplevelse.

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

Refleksjon
Ritmo beveger folk, og bevegelse sprer glede. Hvilken avgjørende 
faktor har digitalisering av rytmer for å bedre folkehelsen? Skal vi 
danse oss til en mindre belastning på helsevesenet? Hvilke andre 
områder kan digitaliserte rytmer være en ressurs?  

Tema:  ARTTECH 

Gjest:    Benedikte Wallace 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Rytme og kunst 
• Kunstig intelligens 
• Korrelasjon i data
• Mønstergjenkjenning

Anbefalt lesing: 

• https://aiweirdness.com/ 
• https://experiments.runwayml.com/

generative_engine/ 
• AI art online magenta
 

ARTTECH med Benedikte Wallace, UiO

ARTTECH
BENEDIKTE WALLACE
PHD KANDIDAT VED 
RITMO SENTER FOR 
TVERRFAGLIG FORSKNING 
PÅ RYTME, TID OG 
BEVEGELSE
UIO

PODKAST #566 KUNST OG KUNSTIG INTELLIGENS. BENEDIKTE WALLACE, UIO
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Podkast  #566

ARTTECH med Benedikte Wallace, UiO

 Siden nevrale 
nettverk er statistiske 

modeller kan de 
også fortelle oss om 

korrelasjoner i dataene de 
blir trent på og muligens 
avsløre sammenhenger vi 

ikke ser ved første øyekast.
- Benedikte Wallace



Intervju

102

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon?
PhD student ved universitetets nye 
senter for fremragende forskning, 
RITMO. Har alltid vært interessert 
i kunstig intelligens og kunst. 
I mitt arbeid på RITMO får jeg 
kombinere disse interessene ved å 
se nærmere på hvordan dyp læring 
kan brukes for å generere kreativ 
data, på RITMO fokuserer jeg nå på 
å generere dans.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
I min forskningsgruppe ser vi på 
konseptene rytme, tid og bevegelse 
på mange forskjellige måter og 
mener at dette kan hjelpe oss å 
avdekke viktige kognitive funksjoner 
som ligger til grunn for menneskets 
opplevelse av tid og rytme.

Hva fokuserer du på innen 
innovasjon?
Spørsmål rundt hvordan vi trener 
en modell uten 'fasit svar', hvordan 
kan vi lage modeller som genererer 
noe vi synes er interessant, vakkert 
og nyskapende?

Hvorfor er det spennende?
Å lage kunst eller bevege seg 
til musikk er noe vi mennesker 
gjør helt instinktivt, vil vi 
kunne modellere disse kreative 
prosessene ved hjelp av kunstig 
intelligens? Siden nevrale nettverk 
er statistiske modeller kan de 
også fortelle oss om korrelasjoner 
i dataene de blir trent på og 
muligens avsløre sammenhenger vi 
ikke ser ved første øyekast.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Det oppstår mange interessante 
praktiske og filosofiske spørsmål 
rundt kreativitet, kunst og KI, fra 
spørsmål om eierskap og copyright 
til vår forståelse av menneskelig 
kreativitet.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Det siste året har jeg jobbet med 
dansere for å samle motion capture 
data av deres improvisasjoner 
til musikk. Dette datasettet skal 
brukes som treningsdata for en 
generativ modell for å generere 
bevegelse gitt musikk som input.

Dine andre favoritteksempler på din 
type innovasjon internasjonalt og 
nasjonalt?
Google Magenta utvikler verktøy 
som lar deg lage musikk / 
kunst ved hjelp av KI. UiO 
MusicLab er en serie events som 
kombinerer konsertopplevelser 
og underholdning med live 
datainnsamling, analyse og ny 
teknologi.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Kunnskap som øker vår forståelse 
av hvordan vi skaper og opplever 
kunst, samt hvordan vi kan bruke KI 
til å modellere dette kan gi innsikt 
i kognitive prosesser vi fortsatt 
vet lite om i dag. Det kan også 
hjelpe oss på veien mot generell 
problemløsing med KI i fremtiden.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Jeg mener at tverrfaglig forskning 
slik som på RITMO gir oss en unik 
mulighet til å se på komplekse 
tema fra flere vinkler samtidig.

Et favoritt fremtidssitat?
Nothing in life is to be feared, it is 
only to be understood. Now is the 
time to understand more, so that 
we may fear less - Marie Curie.

ARTTECH med Benedikte Wallace, UiO
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Hva er Ritmo?
a) Et senter for rytme, tid og bevegelse
b) Et senter for rytme og bevegelse
c) Et senter for rytme, dans og musikk

Et senter for rytme, tid og bevegelse Prosjektbasert på maskinlært produksjon 
av kunst og musikk

Dansekunstnere

Hva er Magenta?
a) Prosjektbasert på maskinlært
produksjon av kunst og musikk
b) Et softwareprogram som
maler portretter av mennesker på
lerret gjennom maskinlæring og
bildegjenkjenning
c) En robot som kan spille trommer

Ritmo driver for tiden ett 
forskningsprosjekt på en gruppe 
kunstnere. Hvilket?
a) Malere
b) Fotokunstnere
c) Dansekunstnere

ARTTECH med Benedikte Wallace, UiO

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

ARTTECH
BENEDIKTE WALLACE
PHD KANDIDAT VED 
RITMO SENTER 
FOR TVERRFAGLIG 
FORSKNING PÅ RYTME, 
TID OG BEVEGELSE
UIO
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Tema Perspektiv

Hands-on skills & 
employability
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prorektor hos 
Noroff, Beathe Due. Hos Norfoff studerer framtidens digitale 
innovatører. I episoden får du vite hva Beathe mener er relevant 
kunnskap for fremtiden, hvordan Noroff sørger for at sine 
studenter får den utdanningen samfunnet har behov for, samt om 
formidling av kunnskap på helt nye måter. 

Om bedriften
Noroff - School of Technology and Digital Media ble opprettet 
i 1987 og driver med utdanning på fagskole- og høyskolenivå. 
I tillegg driver Noroff med nettbasert utdanningsvirksomhet 
gjennom Noroff Nettstudier. Skolene har ca. 1400 fulltidsstudenter 
på campus og nett hvert år. Noroff sin visjon er at Noroff-
utdannede skal være first movers. Først ute med å utvikle nye 
metoder, først på location, i fremste kompetanserekke – de første 
til å skape nye stillingstitler, nye markeder.

Refleksjon
Silvija og Beathe snakker om ekkokamre i episoden hvor Silvija 
forteller om hvor glad hun er blitt i det ekkokammeret hun er i hos 
Amazon, fordi dette gjør at hun får fantastiske bokanbefalinger. 
Er det verdt de gode personaliserte anbefalingene man får, å dele 
sine persondata med selskaper som Amazon og Google?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Beathe Due 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Ferdighetsbaserte utdanning 
• Læringsteknologi
• Kunst og kultur 
• Fleksibel utdanning 

Anbefalt lesing: 

• Khan academy  
• The human condition av Hannah Arendt
 

LØRNSOC med Beathe Due, Noroff

LØRNSOC
BEATHE DUE
PROREKTOR
NOROFF

PODKAST #592 HANDS-ON SKILLS & EMPLOYABILITY. BEATHE DUE, NOROFF



105

Podkast  #592

LØRNSOC med Beathe Due, Noroff

 Det er i 
skjæringspunktet mellom 
det kreative og teknologi 
hvor innovasjonen skjer.

- Beathe Due
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon?
Jeg har alltid vært interessert 
i hvorfor vi gjør som vi gjør, og 
hvordan ting kan gjøres bedre eller 
annerledes. Innovasjonsbegrepet 
slik det brukes i dag er relativt 
nytt, men da jeg startet i Telenor 
Groups forskningsavdeling i 2007, i 
en enhet som het Business Models 
and Disruptive Changes, var det jo 
faktisk innovasjon vi holdt med på! 
 
Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Å sørge for at våre studenter får 
den utdanningen som samfunnet 
har behov for, at vi gir studentene 
ferdigheter som gjør at de kan gå 
rett ut i jobb. 
 
Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?
Nå som vi vokser så enormt, vi 
hadde en økning på 60% søkere 
til august i fjor sammenlignet 
med søknadene året før, er jeg 
veldig opptatt av læringsteknologi. 
Hvordan kan vi bruke teknologi 
til å se og følge opp studenters 
individuelle behov slik at de får 
utviklet sine potensialer best 
mulig. De fleste sektorer er i 
endring på grunn av nye verktøy, 

og det vil bli store endringer i 
utdanningssektoren også. 
 
Hvorfor er det spennende?
Når alt innhold er digitalisert 
gir disse dataene oss enorme 
muligheter, men det er også en 
del utfordringer – å finne gode 
løsninger er det mest spennende!  
 
Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Både i utdanningssektoren og på 
andre områder synes jeg det er 
interessant at vi hele tiden tegner 
opp polariserte forklaringer. Det 
er ikke slik at en løsning enten er 
bra eller dårlig. Dette gjelder både 
teknologi og løsninger vi har på 
bruk av teknologi. Det interessante 
i polariseringer ligger i å lete etter 
det som er imellom eller utenfor. 
Vi må når det er kontroverser aldri 
slutte å stille spørsmål til hva 
vi ønsker å oppnå, for hvem og 
hvorfor! 
 
Dine egne relevante prosjekter 
siste året
Jeg ønsker at Noroff skal ta en 
verdensledende rolle innen online 
utdanning, og at vi kan nå ut til hele 
verden med vår ferdighetsbaserte 
utdanning – dette er ikke et 
ettårsprosjekt. 
 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Jeg vil tro Lær Kidsa Koding 
og andre bevegelser får 
programmering inn i skolen, det 
vil være viktig. Etikk vil være 
viktig fremover. I tillegge ser jeg 
viktigheten av de kreative fagene 
– det å tenke kritisk, det å kunne 
kommunisere og samarbeide er 
viktig fremover.  
 
Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
I et internasjonalt perspektiv tenker 
jeg vi er gode på kritisk tenkning. 
Den flate strukturen vår gjør at vi 
ikke er redde for å stille kritiske 
spørsmål til status quo – kunsten 
er da å finne gode løsninger. 

LØRNSOC med Beathe Due, Noroff
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Hvilke type studier tilbyr Noroff?
a) Høyskole, fagskole, nettstudier og
bachelor i utlandet
b) Høyskole, fagskole, nettstudier,
bachelor og master
c) Bachelor, årsstudium, nettstudier og
videreutdanning

Høyskole, fagskole, nettstudier og 
bachelor i utlandet

Eldre som allerede har jobb og som 
ønsker å fornye seg

Det er en skole som samler kreativitet og 
teknologi

Hvem tar oftest i bruk nettstudier?
a) Yngre som tar ting raskere når det
skjer digitalt
b) Det er færre og færre som benytter
seg av nettstudier
c) Eldre som allerede har jobb og som
ønsker å fornye seg

Hvordan mener Beathe at Noroff er gode 
på innovasjon?
a) Å stadig utvide utdanningsretninger
gjennom et spisset fokus på nettstudier
b) Det er en skole som samler kreativitet
og teknologi
c) Ved å kutte ned på kunstneriske
fagområder og heller satse stort på
teknologifag

LØRNSOC med Beathe Due, Noroff

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

LØRNSOC
BEATHE DUE
PROREKTOR
NOROFF
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Tema Perspektiv

Helhetlig IT-sikkerhet
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningssjef i 
SINTEF Digital og Førsteamanuensis II ved NTNU, Maria Bartnes, 
om risikoene som oppstår når vi åpner opp systemene våres ved å 
koble de opp mot nett, med ønske om å effektivisere og få raskere 
tilgang. For det vi da gjør, er å også åpne disse systemene opp for 
at andre kan skaffe seg tilgang på disse. I podcasten diskuterer 
Silvija og Maria hva som ligger i begrepene cyber security og 
cyber safety, hvor grenselinjen mellom begrepene går, og hvilke 
muligheter som finnes for samspill mellom disse to områdene 
innen digital sikkerhet.

Om bedriften
SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. 
SINTEF sine 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, 
teknologi, innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små 
kunder over hele verden. SINTEF samarbeider med ledende 
universitet, bedrifter, institutter, industriklynger, oppstartsmiljøer 
og myndigheter, og utvikler prosjekter som kan utløse offentlig 
medfinansiering for deres kunder. SINTEF ble etablert i 1950 av 
Norges tekniske høgskole (NTH), som senere ble fusjonert inn i 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Refleksjon
Hvorfor kan brukerperspektiver forbedres gjennom tverrfaglighet 
fremfor kjernekunnskap om ulike fagfelt i forskningssituasjoner?

Tema:  CYBERSEC 

Gjest:    Maria Bartnes 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Anvendt forskning 
• Nye trusler
• IT sikkerhet 
• Samarbeidskultur

Anbefalt lesing: 

• Maria sin doktorgrad 
 

CYBERSEC med Maria Bartnes, SINTEF Digital

CYBERSEC
MARIA BARTNES
FØRSTEAMANUENSIS 
II VED NTNU OG 
FORSKNINGSSJEF I
SINTEF DIGITAL

PODKAST #605 HELHETLIG IT-SIKKERHET. MARIA BARTNES, SINTEF DIGITAL
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CYBERSEC med Maria Bartnes, SINTEF Digital

 Det er viktig at 
sikkerhet ikke bli et hinder, 

men det er viktig at vi 
prioriterer det i forkant 
og at sikkerhet kanskje i 

større grad kan bestemmer 
tempo

- Maria Bartnes
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon/teknologi? 
Utdannet siv.ing fra NTNU, skrev 
master om informasjonssikkerhet, 
skjønte at sikkerhet var moro da jeg 
tok 4.kl ved Uni of California Santa 
Barbara, og fikk jobb i SINTEF med 
å etablere et kompetansesenter 
for informasjonssikkerhet, det 
som i dag er NorSIS. Alltid vært 
interessert i realfag, særlig matte.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Vi er forskere, driver med anvendt 
forskning, dvs løser problemer som 
ingen har løst før, i tett samarbeid 
med de som har problemene – 
industri, næringsliv, offentlig sektor. 
Visjonen teknologi for et bedre 
samfunn er veldig motiverende og 
gir en viktig retning for oss i våre 
prosjekter. 

Hva fokuserer du på innen 
innovasjon/teknologi? 
Mitt fagfelt er informasjons-
sikkerhet, men som forskningssjef 
jobber jeg ikke direkte på 
prosjekter, men med ledelse og 
strategi, tilrettelegge best mulig 
så forskerne hos meg kan få 
en god arbeidshverdag med de 
kuleste og morsomste prosjektene 

å jobbe med. Samtidig veileder 
jeg masterstudenter innen 
informasjonssikkerhet, noe som er 
veldig meningsfullt. 

Hvorfor er det spennende? 
Det har vært to ulike verdener – 
industrielle kontrollsystemer og 
"vanlige" IT-systemer, designet 
for helt ulike formål, med ulike 
sikkerhetsmål, det er to ulike 
fagtradisjoner, ulike folk som 
jobber med de systemene, som har 
hver sin terminologi og hver sine 
tradisjoner. 

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
I PhD-prosjektet mitt, som 
jeg riktignok avsluttet i 2015, 
studerte jeg hendelseshåndtering 
i kraftbransjen, en bransje 
som møter akkurat de samme 
utfordringene som olje. Som 
forskningssjef jobber jeg ikke 
direkte på prosjekter, så det mest 
direkte jeg er involvert i nå, er 
veiledning av flere masterstudenter 
som jobber med disse 
utfordringene. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Vi trenger folk som har god 
forståelse for både IT og 
industrielle IKT-systemer, og som 
skjønner både safety og security. 
Vi har mange i dag som kan det 
ene eller det andre, men det er 
et kjempe behov for å få folk som 
skjønner begge deler. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi har 50 års historie med 
teknologiutvikling for oljebransjen, 
og en ekstremt sterk tradisjon for 
disse fagene. Vi har i tillegg en 
kraftbransje som har en krevende 
oppgave med å levere strøm 
i grisgrendte strøk over store 
avstander med ekstrem oppetid – 
så begge disse bransjene er vi 
knallgode i, og vi har stor 

oppmerksomhet om sikkerhet og 
gode fagutdanninger, og ikke minst 
har vi trekløveret universiteter + 
institutter + næringsliv. 

Et favoritt fremtidssitat? 
Jeg liker visjonen vår svært godt – 
Teknologi for et bedre samfunn. 

CYBERSEC med Maria Bartnes, SINTEF Digital
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Hva har virusorm og trojaner til felles?
a) Virusorm og trojaner har til felles at de
er laget for å kunne lage skade
b) Virusorm og trojaner har til felles at de
er laget for å spre falske nyheter
c) Virusorm og trojaner har til felles at
de er laget for å ødelegge sensorene på
datamaskin, iPad og mobil

Virusorm og trojaner har til felles at de 
er laget for å kunne lage skade

Anvendt forskning i SINTEF handler om 
å løse problemer for de som faktisk har 
problemer innad i sin bedrift

For å sikre brukerperspektivet

Hva handler anvendt forskning om i 
SINTEF?
a) Anvendt forskning i SINTEF
handler om å lage flere relevante
dataprogrammer
b) Anvendt forskning i SINTEF handler
om å løse problemer for de som faktisk
har problemer innad i sin bedrift
c) Anvendt forskning i SINTEF handler
om å anvende tidligere forskning og
selge løsningene til små bedrifter i Asia

Hvorfor setter SINTEF sammen 
samfunnsvitere og teknologer i 
forskningsgrupper?
a) For å sikre effektiviteten i
forskningsgruppene
b) For å sikre brukerperspektivet
c) For å sikre software-oppdateringene

CYBERSEC med Maria Bartnes, SINTEF Digital

Scann og besøk bedriften
https://www.sintef.no/en/digital/
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Software Security and 
Empirical Studies
In this episode of #LØRN, Silvija talks to Senior Research Scientist 
at SINTEF, Daniela Soares Cruzes, about collecting empirical data 
about the software processes in software development teams. 
They also discuss the importance of software security important, 
and what makes it so interesting.

Om bedriften
SINTEF Manufacturing is Norway's leading centre of expertise 
in manufacturing. Their ambition is to create sustainable and 
effective solutions which provide competitive advantages for the 
Norwegian manufacturing industry. SINTEF Manufacturing provide 
expertise in automated production, product and production 
development, Lean, value chain management and material 
technology, as well as laboratory and engineering services. SINTEF 
Manufacturing offers industrial research and consulting, various 
types of courses and knowledge transfer from the academic world 
to the industry.

Refleksjon
Hvordan tjener bedrifter på å rutinegjøre programsikkerhet? 
Kan cybersikkerhet la seg implementeres som en rutine egentlig?

Tema:  SOFTWARE 

Gjest:    Daniela Soares Cruzes 

Språk:  English

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Software security 
• Agile  
• Collective responsibility 
• Norwegian benefits  
• Sharing knowledge

Anbefalt lesing: 

• Software Security – Gary Mc Graw.
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 Software is 
everywhere, and software 

development is so complex, 
involving individuals is a 

very important piece of the 
complexity.

- Daniela Soares Cruzes
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Who are you and how did you 
become interested in innovation? 
I am a research scientist 
from Brasil, always interested in 
the area of Software Engineering, 
my goal was always to understand 
how to make people work better 
in software development, my 
goal is improvement always, 
we can always improve and 
innovate in the way we develop 
software. Therefore I work to find 
innovative ways that development 
teams can work to better software. 
In SoS-Agile our goal is to help 
software organisations to improve 
their software security focus 
without loosing the agility and self-
management of the team.

What is the most important thing 
you do at work? 
To be in connection with the 
companies and help them 
understand the effects of the 
different actions they do, collecting 
empirical data about the software 
processes in their software 
development teams.

What do you focus on in technology 
/ innovation? 
Software Engineering and software 
development processes.

Why is it exciting? 
Software is everywhere, and 
software development is so 
complex, involving individuals 
as a very important piece of the 
complexity. It is amazing to see 
how small things in the way people 
behave can change the dynamics 
of the teams, and of the work. It 
is so good to see teams growing 
in maturity and happy with their 
progress and the product they 
deliver!

What do you think are the most 
interesting controversies? 
It is interesting to see that many 
times it is the soft skills helps to 
solve issues in the development of 
software products. Communication 
Strategies are often not given the 
right focus.

Your own relevant projects last 
year? 
Help software the development 
teams develop secure software.

Your other favourite examples of 
similar projects, internationally and 
nationally? 
Science of Security Lablets. 

What do you think is relevant 
knowledge for the future? 
I think that software development 
is a discipline that the countries 
should hold, I believe that we 
should not be only dependent 
of software developers from 
outsourced companies. 
There is much economical gains to 
be earned from software.

What do we do uniquely well in 
Norway from this? 
Norway has a very good educational 
system and the developers in 
Norway are very good. Norway 
is innovative in the software 
companies, and there is huge 
potential for exportation of the 
software developed in Norway to 
the world.

A favorite future quote? 
Be Generous with Your Knowledge. 

SOFTWARE med Daniela Soares Cruzes, SINTEF
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Hva er et mål i programvaresikkerhet 
ifølge Daniela?
a) Deres mål er å gjøre sikkerhet til en
del av deres vanlige rutine
b) Deres mål er å lage
sikkerhetsprogrammet SFO2
c) Målet deres er å ha klare nasjonale
retningslinjer for hvordan man håndterer
programvare for alle

Deres mål er å ha klare retningslinjer Utvikleren må kunne å være en del av 
et lag og må kunne å samarbeide, og er 
nødt til å ha kompetanse utover kun det 
tekniske

Fra å være i stand til bygge, til å nå finne 
koder og integrere disse

Hva har endret seg og er nå påkrevd fra 
en utvikler?
a) Utvikleren må kunne å være en del av
et lag og må kunne å samarbeide, og er
nødt til å ha kompetanse utover kun det
tekniske
b) Utvikleren må kunne jobbe mer
selvstendig enn før og er nødt til å ha
kompetanse utover kun det tekniske
c) Utvikleren må koordinere timeplanen
sin på en måte som er mer fleksibel og
basert på samarbeid over forskjellige
tidssoner

Hvilke nye ferdigheter kreves nå hos en 
programmerer ifølge Silvija?
a) Fra å være i stand til å bygge, til å nå
fokusere mer på reserveløsninger
b) Fra å være i stand til bygge, til å nå
finne koder og integrere disse
c) Fra å være i stand til å bygge, til å nå
lagre koder i SF02

SOFTWARE med Daniela Soares Cruzes, SINTEF

Scann og besøk bedriften
https://www.sintef.no/
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Forskning for en 
grønnere oljeindustri
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningsleder 
ved SINTEF Industri, Malin Torsæter. Malin har en doktorgrad i 
fysikk fra NTNU og har jobbet i 9 år som petroleumsforsker i 
SINTEF. I dag leder hun forskningssenteret LowEmission som 
jobber med å gjøre oljesektoren renere, tryggere og mer effektiv 
ved hjelp av ny teknologi. I episoden forteller Malin mer om 
hvordan forskerne jobber sammen med bransjen for å redusere 
miljøfotavtrykket til petroleumsaktivitetene på norsk sokkel, om 
fremvoksende teknikker som karbonfangst- og lagring, samt om 
Norge noen gang vil kunne «svanemerke» oljen i fremtiden.

Om bedriften
SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. 
Deres 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, teknologi, 
innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små kunder over 
hele verden. SINTEF har internasjonalt ledende spisskompetanse 
innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.

Refleksjon
Hvor bør forskerne legge tiden sin? I forskning på en grønnere 
oljeindustri, eller burde all fokus legges på de nye fornybare 
energikildene? 

Tema:  CLEANTECH 

Gjest:    Malin Torsæter 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Klimautslipp 
• Fornybar kraft 
• Norsk sokkel  
• Karbon fangst og lagring 
• Teknologioverføringer 

Anbefalt lesing: 

•  https://www.lowemission.no
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 Det er ikke bare 
klimaforskere som kan 
"redde verden". Også 

petroleumsforskning kan 
bidra til store reduksjoner 

av klimagassutslipp.
- Malin Torsæter
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon? Jeg er 
trønder, 36 år og småbarnsmor 
(faktisk er jeg i mammapermisjon 
akkurat nå). Jeg har doktorgrad i 
fysikk fra NTNU og har jobbet 9 år 
som petroleumsforsker i SINTEF. 
Jeg har alltid vært nysgjerrig, og 
opptatt av å forstå hvordan verden 
fungerer. Det var dette som ledet 
meg inn på ingeniørstudier og 
deretter inn i forskningens verden.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? Det viktigste vi gjør er 
å utføre forskningsarbeid som 
industrien og/eller samfunnet har 
nytte av. Jeg jobber på avdeling 
Petroleum, og vi forsker på hvordan 
oljeindustrien kan bli renere, 
tryggere og mer effektiv.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi/innovasjon?
Jeg leder forskningssenteret 
LowEmission, som er kjent som 
lavutslipps senteret på norsk. Dette 
har som mål å forske frem løsninger 
som kan redusere miljøfotavtrykket 
til petroleumsaktiviteter på norsk 
sokkel. Viktige stikkord er offshore 
energiforsyning, energisystemer/
digitalisering og redusert energibruk

Hvorfor er det spennende?
Hvis en er interessert i å kutte 
klimagassutslipp her i Norge bør 
en fokusere nettopp på dette! 
Oljeindustrien er Norges desidert 
største industri, og da vil selv 
små forbedringer bidra til STORE 
nasjonale utslippskutt. Det er 
motiverende!

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
At det siden 70-tallet har vært 
fokus på energiøkonomisering 
(ENØK) på land, men at det først 
er nå dette fokuset har flyttet seg 
offshore.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Lavutslipps senteret LowEmission. 
Senter for fornybar energi (FME) 
NCCS med fokus på karbonfangst- 
og lagring på norsk sokkel.

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt?
TNO, Nederland: Offshore 
pilot plant for green hydrogen 
OGTC, Storbritannia: Net Zero 
Solution Centre

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Kunnskapen vi tilegner oss om 
hvordan vi kan operere mest mulig 
miljøvennlig offshore vil også 
være viktig for fremtidsnæringer 
på sokkelen som CO2-lagring, 
havbruk, offshore vind, utvinning av 
havbunnsmineraler osv.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
I Norge er vi flinke på 
sikkerhet offshore, både 
for mennesker og miljø. Vår 
sikkerhetsstandard NORSOK er 
et dokument de fleste olje-
produserende land refererer 
til. Nordsjøen har vært en viktig 
innovasjonsarena hvor mange 
teknologier har blitt testet for 
første gang. Nå er vi blant de 

aller første til å prøve å sterkt 
redusere klimagassutslipp fra 
petroleumsproduksjon. Kanskje 
kan norsk petroleum bli den første 
i verden som får et miljømerke/
Svanemerke?

Et favoritt fremtidssitat?
"It always seems impossible until 
it's done!" Nelson Mandela

Viktigste poeng fra vår samtale?
Det er ikke bare klimaforskere 
som kan "redde verden". Også 
petroleumsforskning kan 
bidra til store reduksjoner av 
klimagassutslipp.

CLEANTECH med Malin Torsæter, SINTEF Industri
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Hvilket spørsmål står sentralt hos 
SINTEF når det gjelder olje?
a) Hvordan gjøre produksjonen og bruken
av olje mest mulig miljøvennlig
b) Hvordan gjøre produksjonen av olje
mest mulig miljøvennlig
c) Hvordan gjøre bruken av olje mest
mulig miljøvennlig

Hvordan gjøre produksjonen av olje mest 
mulig miljøvennlig

Gassturbiner De trenger stabil kraft

Hva drifter produksjonsplattformene i 
dag?
a) Hydrogenturbiner
b) Vannturbiner
c) Gassturbiner

Hva er utfordringen knyttet til 
turbiner, i arbeidet med å gjøre de mer 
miljøvennlige?
a) De tåler ikke elektrisitet
b) De tåler ikke varme over 20 grader
celsius
c) De trenger stabil kraft

CLEANTECH med Malin Torsæter, SINTEF Industri

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

Sustainable Software 
Engineering Processes
In this episode of #LØRN, Silvija talks to Letizia Jaccheri, Professor 
at NTNU, about software engineering for society. Letizia is part 
of the board of Informatics Europe and lead the Women in 
Informatics Research and Education (WIRE) Working Group. In 
the episode, Letizia talks about how we can create software 
that will not harm society, but rather have a positive impact on 
communities. If we don´t think before we create, can software 
become the new plastic?

Om bedriften
NTNU is Norway’s university for higher education in technology 
and natural sciences. In addition, the university has a wide range 
of courses in social sciences, humanities, aesthetics, medicine, 
teacher education, architecture and arts. NTNU has 9 faculties 
and 55 institutes and more than 100 laboratories. The university 
employs approximately 5360 academic staff and has 40 000 
students.

Refleksjon
Hva mener Letizia når hun sier software er den nye plastikken; 
vil software-utviklingen og bruken av den, bli fremtidens 
bekymringskilde på lik linje som dagens bekymringer plasten 
medfører, ovenfor klimaproblemene? 

Tema:  SOFTWARE 

Gjest:    Letizia Jaccheri 

Språk:  English

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Software 
• Sustainable development 
• Gender equality 
• Art and technology

Anbefalt lesing: 

• Experimentation in Software Engineering 
written by Claes Wohlin and others, in 
2012. 

• Kjærlighet og Computer written by 
Jaccheri in 2006.
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 We have to struggle 
to make sure that it 
isn't just 10% of the 

population, consisting of 
very intelligent young men, 

who know everything, 
and 90% who dont know 

anything. We need to 
enlarge the pool of people 
who know enough about 

computer science and 
technology.

- Letizia Jaccheri
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon/teknologi?  
Jeg ble født i Italia i 1965 og jeg 
lærte å programmere på latin 
skolen en gang i starten av 80 
tallet. Jeg har skrevet mye om de 
gamle dager med data både i boka 
mi og i bloggen min letiziajaccheri.
org  

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?    
Vi utdanner de beste studenter 
innen Datateknologi i Norge og vi 
tenker nye forskningsprosjekter, 
vi søker om finansiering, vi 
ansetter nye forskere, vi følger opp 
prosjekter, reiser rundt omkring i 
verden å presentere resultater. Min 
forelesning er nå en del av ACM 
distinguished speakers. 

Hva fokuserer du på innen 
innovasjon/teknologi?    
Jeg har jobbet i mange år og har 
jobbet mye tverrfaglig, teknologi og 
kunst, teknologi og barn, teknologi 
for sosialinnovasjon. Nå vil jeg 
jobbe med Prosesser for bærekraft. 
Verden mangler programmerere. 
Vi har vært veldig stresset for å 
prøve å utdanne flere, ansette flere. 
Samtidig må verden løse mange 
problemer, sosiale og miljømessige. 

Hvordan vi lager teknologi og hvilke 
teknologi vi lager og ikke lager kan 
ha virkninger globalt. Tenk på UN 
Goal 5 Gender. Her har jeg jobbet 
mye med og for. 

Hvorfor er det spennende?   
For meg det mest spennende er å 
jobbe med unge folk fra forskjellige 
kulturer.  De har så mye å bidra og 
det er kjempe lærerikt. Noen ganger 
går det ikke bra. Vi forstår rett og 
slett ikke hverandre. Og da må vi 
reparere. Og jeg gråter fremdeles 
litt, nesten 55 år gammel, gråter 
jeg som ei jente foran kolleger. 
Skamfullt sant? Bedre å gråte enn å 
få de andre til å gråte tenker jeg.  

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser   
At vi tror at teknologien skal løse 
alle problemer, jeg har selv vært 
med i prosesser hvor man har 
bestemt seg for å lage en app 
for å løse et problem og andre 
alternativer ikke har vært undersøkt 
i det hele tatt. Kommer vi en gang 
til å si at appene (eller software) var 
den nye plast? Jeg håper virkelig 
ikke det.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge 
av dette?   Norge ble digitalisert 
tidligere enn andre land. I Norge har 
alle muligheter til å utdanne seg.   

Et favoritt fremtidssitat?    
Det er viktig at flest mulig forstår 
teknologien og de valgene verden 
tar. Vi må oppfordre unge forskere å 
være generøse. 

SOFTWARE med Letizia Jaccheri, NTNU
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Hvilket software program skapte for mye 
turisme og andre typer problemer?
a) Uber
b) Airbnb
c) Finn reiser

Airbnb Gi hver student etiske verktøy og la de 
lære om bærekraft

Kvinner vil lage software for begge kjønn, 
ikke bare det ene

Hvordan kan vi unngå å skape løsninger 
innen software som har negativ 
innvirkning på samfunnet?
a) Gi hver student etiske verktøy og la de
lære om bærekraft
b) Skape nye lover og reguleringer når
det kommer til utvikling av software
c) Skape en hybrid serverløsning med
en kombinasjon av fysiske servere og
virsualiseringsteknologi

Hva er Letizias hovedgrunn til å få flere 
kvinner inn i software?
a) For å støtte oppunder likestilling
b) Hun mener kvinner har mer kreativitet
enn menn
c) Kvinner vil lage software for begge
kjønn, ikke bare det ene

SOFTWARE med Letizia Jaccheri, NTNU

Scann og besøk bedriften
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Tema Perspektiv

Sirkulær økonomi i 
fremtiden
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningsleder i 
SINTEF, Vibeke Stærkebye Nørstebø. Vibeke har en doktorgrad i 
energi- og prosessteknikk og brenner for realfag og legobygging. 
I SINTEF jobber de for å skape nye løsninger for effektiv og 
bærekraftig ressursutnyttelse. Dette har de gjort ved å blant annet 
produsere hydrogen fra overskuddsvind på Ragovidda i Finnmark. 
I episoden forteller Vibeke mer om hvordan vi kan unngå å gå tom 
for ressurser ved å utnytte de materialene som allerede finnes 
i dagens produkter, samt om konsekvensene det vil få om vi 
fortsetter med den ressursbruken man ser i dag.

Om bedriften
SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. 
Deres 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, teknologi, 
innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små kunder over 
hele verden. SINTEF har internasjonalt ledende spisskompetanse 
innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.

Refleksjon
Aktører er på tilbudslinjen for å redusere forbruket av klær, som er 
den nest største forurensende industrien i verden. Men hvordan få 
oss forbrukere til å endre vårt forhold til kjøp av klær?

Tema:  CLEANTECH 

Gjest:    Vibeke Stærkebye Nørstebø 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Industriell økonomi 
• Nye energiteknologier 
• Gjenbruk 
• Beslutningssystemer 

Anbefalt lesing: 

• Sirkulær økonomi: Rapporter fra Ellen 
MacCarthur 

• Let my people go surfing av Yvon 
Chouinard

• The resonsible company av Yvon 
Chouinard 

• Limits to growth av Donella H. Meadows, 
Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, og 
William W. Behrens III  

• En håndbok av Stahel Walter R,  
Sundseth Kyrre Nørstebø, Vibeke 
Stærkebye og Damman Sigrid
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 Det handler om å 
tenke på hva man trenger, 

tenke konstruktivt og 
hvilke konsekvenser det 

forbruket man har tross alt 
har for alle andre. Både 

rett rundt deg, men også i 
resten av verden.

- Vibeke Stærkebye 
Nørstebø



Intervju

126

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon/teknologi?
Vokst opp i et bittelite sted ved 
Hardangervidda på Østlandet, og 
har alltid vært glad i realfag, og 
legobygging. Flyttet til Trondheim 
etter å ha bodd de første 19 årene 
i dal, for å studere sivilingeniør på 
NTNU. Teknologiske løsninger på 
fremtidens og dagens utfordringer 
er svært spennende

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?Bidrar med løsninger på 
utfordringer for industri og det 
offentlige, som er til samfunnets 
gode, i både et kortsiktig og 
langsiktig perspektiv

Hva fokuserer du på innen 
innovasjon/teknologi?
Besl utning s  støttesystemer for 
effektiv og bærekraftig ressurs-
utnyttelse; Nye energiteknologier; 
Nye forretnings modeller; 
Planleggings   modeller, både for 
prosessindustri og helsevesenet

Hvorfor er det spennende?
Fordi løsningene bidrar til bedre 
ressursutnyttelse, bedre hverdager 
for enkeltmennesker (eks kortere 
sykehus-køer), bedre økonomi og/
eller miljøavtrykk

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
God levestandard/godt liv versus 
redusert ressursbruk og redusert 
energibruk

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? Bruk av fornybar, 
varierende energi til å lage 
hydrogen for å tilby utslippsfrie og 
stabile energiløsninger, slik som 
lagring av hydrogen fra offshore 
vind, produsere hydrogen fra 
overskuddsvind på Ragovidda i 
Finnmark, tilby off-grid-utslippsfrie 
løsninger til øy-samfunn. Bidrag inn 
i flere prosjekt på sirkulærøkonomi 
for bruk av hverandres ressurser 
i industriklynge som i Orkanger/
Mo i Rana; utvikle modeller 
for å redusere ressursbruk og 
miljøpåvirkning, samtidig med 
å få en lønnsom økonomi; 
kunnskapsgrunnlag for ENOVA 
for å se på material- og ressurs-
bruk i fremtidens energi og 
klimateknologier og hvordan 
sirkulære strategier kan hjelpe på 
dette

Dine andre favoritteksempler på 
lignende prosjekter, internasjonalt 
og nasjonalt? HeadsUp og 
SUPREME (SINTEF); Bruk av rest-
råstoff fra fiskeindustrien til å lage 
proteiner og oljer og andre produkt 
som kan brukes både som for og 

som kost-tilskudd eller mat til 
mennesker. Bergans som kommer 
med nye forretningsmodeller for 
å lease ut friluftsliv-produkter 
istedenfor at folk skal kjøpe. 
Repairable, firma som har etablert 
seg for å reparere klær (bl.a. 
Oslo), Parkdressen; Som leaser ut 
barneklær

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Hvordan skal man få til å redusere 
sitt forbruk, men samtidig ha 
hva man trenger og ønsker. 
Hvordan skal man klare å utnytte 
materialene som finnes i alle 
dagens produkter.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? I front på prosessindustri 
som er i front på teknologi 
som er energieffektiv og 
miljøvennlig; Svært langt fremme 
på panteordningssystemer og 
gjenvinningssystem med bl.a 
Tomra i spissen. Flere og flere 
delingsalternativ som kommer opp 
og frem for ulike produkt. Langt 
fremme digitalt og teknologisk.

Et favoritt fremtidssitat? 
Din oppgave er ikke å spå om 
fremtiden, men å gjøre den mulig.

CLEANTECH med Vibeke Stærkebye Nørstebø, SINTEF
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Hva er SINTEF?
a) Et norsk forskningsinstitutt som driver
forskning innen teknologi, naturvitenskap
og samfunnsvitenskap
b) Institutt for ledelse og organisasjon
som driver forskning og underviser
innenfor organisasjonspsykologi, HR og
ledelse
c) En organisasjon som har oppgaver
knyttet til overvåking, kartlegging og
forskning

Et norsk forskningsinstitutt som driver 
forskning innen teknologi, naturvitenskap 
og samfunnsvitenskap

Et fagfelt som kombinerer teknologi, 
økonomi og administrasjon

Produsering av hydrogen fra 
overskuddsvind

Hva er industriell økonomi?
a) Et fagfelt som kombinerer teknologi,
økonomi og administrasjon
b) Et fagfelt som kombinerer språk,
samfunn og økonomi
c) Et fagfelt som kombinerer regnskap og
økonomirådgivning

Hvilket prosjekt blir gjort på Ragovidda i 
Finnmark?
a) Produksjon av hydrogen fra
overskuddsvind
b) Additiv tiltrekning av metalliske
materialer
c) Treårig forskningsprosjekt for
automatisert produksjon i semiprosess-
industrien

CLEANTECH med Vibeke Stærkebye Nørstebø, SINTEF

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

VR/AR som fremtidens 
læringsteknologier
In this episode of #LØRN Silvija talks to professor at NTNU and 
leader of INTEL (Innovative Immersive Technologies for Learning), 
Ekaterina Prasolova-Førland, who might be Norway's first VR 
professor. Ekaterina has been working with educational virtual 
worlds and immersive technologies since 2002, with over 100 
publications in the field. She has been involved in developing 
educational XR simulations for a wide range of stakeholders, 
from aquaculture industry and hospitals to the Norwegian Armed 
Forces and Labour and Welfare Administration. She is founder of 
Women in VR/AR Norway and is on the board of XR Norway.

Om bedriften
IMTEL is based on the idea of bringing various types of 
competence and interests together. Today, an increasing 
proportion of dissemination, presentation, communication and 
collaboration will occur through ICT-mediated channels. The 
on-going digital transformation represents a challenge for the 
education system and captures the tension between tradition 
and innovation. This applies to both the students' expectations 
for education and training and the teaching staff. IMTEL group 
researches innovative immersive technologies for learning in 
several contexts, ranging from university education to emergency 
and medical training and workplace training.

Refleksjon
Is VR an antisocial technology, because we have to leave the “real 
reality” to enter the virtual reality?

Tema:  VRAR 

Gjest:    Ekaterina Prasolova-Førland 

Språk:  English

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• VR hardware 
• Education 
• Safe testing  
• Balance between real life and 

fantasy 
• XR

Anbefalt lesing: 

• State of XR and immersive learning 
• Women in Immersive Tech
 

VRAR med Ekaterina Prasolova-Førland, NTNU
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VRAR med Ekaterina Prasolova-Førland, NTNU

 A picture says more 
than a thousand words, 

while VR says more than a 
million.

- Ekaterina Prasolova-
Førland
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Who are you and how did you 
become interested in innovation 
/ technology? Some call me 
'Norway's first VR professor'. When 
I was little, I read a lot of science 
fiction and fantasised about how to 
fly around the Galaxy, make friends 
with creatures from other planets, 
use technology to achieve super 
abilities and save the world.

What is the most important thing 
you do at work? 
We call it the 3 E, which are 
all equally important: Educate, 
Experiment and Explore: our IMTEL 
VRlab is used in teaching different 
subjects such as geography and 
teacher education; we experiment 
and research the development 
and use of VR / AR solutions for 
learning and training; we invite the 
public to explore what VR/AR/XR 
technologies can be used for. 

What do you focus on in innovation 
/ technology? 
At our IMTEL lab, we research 
innovative 'immersive' technologies 
and methods for learning and 
training: how VR / AR can support 
learning today and in the future, 
when society and especially the 
labor market will be quite different 
than today. 

Why is it exciting? 
Because in VR / AR you can literally 
do anything you want, follow your 
imagination and break boundaries 
and physical laws. 

What do you think are the most 
interesting controversies? 
With these technologies, if you 
use them in a certain way, you can 
literally 'reprogram' the brain and 
change attitudes towards people. 
Are you in danger of ending up 
in Matrix-like states? As with all 
technologies, balance and common 
sense are important

Your own relevant projects last 
year? Perhaps our most exciting 
project in recent years is virtual 
internships or virtual jobseekers in 
VR for NAV, where young jobseekers 
can gain insight into different 
professions in VR in a safe and 
engaging way.

Your other favorite examples of 
similar projects, internationally and 
nationally? National: XR Norway. 
International: VR and Climate 
Change Awareness: Stanford Ocean 
Acidification Experience; VR and 
awareness of the refugee crisis: 
Project Syria by 'VR godmother' 
Nonny de la Pena.

What do we do uniquely well in 
Norway from this? 
In Norway, there are several 
support schemes for innovation 
projects and infrastructure, 
both within academia and from 
innovation Norway to the business 
community. It is great that, for 
example, NAV in Norway dares 
to invest in innovative solutions 
and introduce VR at several of its 
workhouses and offices, this is 
quite unique.

A favorite future quote? 
I usually tell my students that 
while a picture says more than a 
thousand words, VR says more than 
a million words. 
 

VRAR med Ekaterina Prasolova-Førland, NTNU
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What are IMTEL researching?
a) Innovative Immersive Technologies for
Learning
b) Organization who studies innovative
energy solutions
c) Researches on the digitalization of
hydropower plants

Innovative Immersive Technologies for 
Learning

Giving the youths a chance to get work 
experience virtually

Knowledge about human psychology

What kind of project did IMTEL in 
collaboration with NAV?
a) Giving the youths a chance to get
work experience virtually
b) Digitalization of all application forms
c) A queue system through a app that
makes it possible to be placed in queue
without physical be in the locals – which
often are overcrowded

What does Ekaterina means is a relevant 
knowledge for the future?
a) Knowledge about human psychology
b) Learning by books
c) Personal skilled at adapting to
changes

VRAR med Ekaterina Prasolova-Førland, NTNU

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

Fremtidens sosiale 
medier
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Programleder 
for digital markedsføring & sosiale medier på Noroff School 
of Technology and Social Media, Ida Serneberg. Ida snakker 
om de nye trendene i sosiale medier 2020 og viktigheten av 
å drive synlighet og øke kjennskap til merket sitt i det nye 
medielandskapet. Ida forklarer også hvorfor det å forstå trender i 
sosiale medier også betyr å kunne favne

Om bedriften
Noroff - School of Technology and Digital Media ble opprettet 
i 1987 og driver med utdanning på fagskole- og høyskolenivå. 
I tillegg driver Noroff med nettbasert utdanningsvirksomhet 
gjennom Noroff Nettstudier. Skolene har ca. 1400 fulltidsstudenter 
på campus og nett hvert år. Noroff sin visjon er at Noroff-
utdannede skal være first movers. Først ute med å utvikle nye 
metoder, først på location, i fremste kompetanserekke – de første 
til å skape nye stillingstitler, nye markeder.

Refleksjon
Når noe slår an innen det sosiale medielandskapet i Norge, så 
eksploderer det. Hva er grunnen til det, om man ser Norge opp 
mot andre lands medielandskap?

Tema:  SOME 

Gjest:    Ida Serneberg 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Hensikt i sosiale medier
• Optimalisering analogt og digitalt 
• Tidsbegrenset innhold 
• Trender  
• Tik Tok 

Anbefalt lesing: 

• It's complicated av Danah Boyd (2014)
• Digital Minimalism av Cal Newport (2019) 
• Disconnected av Carrie James (2014)
• Walden av David Thoreau (1854)
• Understanding Media av Marshall 

McLuhan (1964) 
• Social Media - a critical introduction av 

Christian Fuchs (2017)
 SOME med Ida Serneberg, Noroff School of Technology and Social Media
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MEDIA
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SOME med Ida Serneberg, Noroff School of Technology and Social Media

 Jeg prøver meg 
på å forstå trender 

innen sosiale medier, 
slik at jeg kan sikre at 
undervisningen min er 

holdbar, at det jeg lærer 
bort ikke er utdatert i 

2022.
- Ida Serneberg
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i innovasjon? 
Jeg er programleder og 
underviser i digital markedsføring 
på Noroff School of Technology 
and Social Media. Jeg jobbet 
som Social Media Manager i Nordic 
Choice Hotels i seks år og var med 
i hele transformasjonen ved blant 
annet hente inn og bygge opp all 
digital kompetanse internt og starte 
opp den digitale avdelingen E-berry. 

Hva er det viktigste dere gjør 
på jobben  I dag utdanner 
jeg fremtidens digitale 
markedsførere. Min viktigste 
oppgave er å disrupte hele 
utdanningsindustrien ved å lage 
relevant utdanning som er direkte 
koblet til industrien og som takler 
endring. 

Hva fokuserer du på innen 
teknologi, hva er ditt hovedprosjekt 
nå? Jeg prøver meg på å forstå 
trender innen sosiale medier, slik 
at jeg kan sikre at undervisningen 
min er holdbar, at det jeg lærer bort 
ikke er utdatert i 2022.

Hvorfor er det spennende? 
Fordi vi mennesker er så fanget av 
våre bias. 

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Like-knappen har endret premisset 
for markedsføring fullstendig, 
samtidig som den roter til det 
for oss mennesker på et helt 
grunnleggende plan. Vi har et større 
volum av budskap hver dag enn hva 
vi hadde på en livstid på 20-tallet, 
hvilket krever høyere krav på 
kvaliteten på innhold, samtidig som 
synlighet digitalt krever kvantitet. 

Dine andre viktige prosjekter siste 
året? Jeg foreleser mye eksternt 
og på en rekke større konferanser, 
ofte om fremtidens kunnskaper og 
21st century skills. Jeg skal holde 
foredrag om "how to grow your 
presence on LinkedIn" på Digital 
Marketing Europe i Vilnius i Mai.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?
Jeg bare elsker at det sosiale 
medielandskapet i Norge er så 
sært, sammenlignet med resten 
av verden. Det finnes like mange 
aktive brukere på Snapchat i Norge 
som i Sverige for eksempel. Og 
når noe slår an, som for eksempel 
TikTok, da bare eksploderer det.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Det kanskje er akkurat det; 
at potensiell rekkevidde i 
Norge i seg selv er så lite, at 
teste ut nye medier og få stor 
gjennomslagskraft.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Jeg tror bestemt at de 4 c-ne i 21st 
century skills ikke er komplette. 
Jeg tror vi må ha minimum 9 
c i verktøykassen: Courage, 
Compassion, Curiosity, Cultural 
sensitivity, Connectivity i tillegg til 
de klassiske. 

Et yndlingssitat vi kan hekte på 
deg?
"It's hard to imagine a world 
without Facebook" - Christian 
Fuchs. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Forstå trender i sosiale medier 
betyr å kunne favne overraskelser.
 

SOME med Ida Serneberg, Noroff School of Technology and Social Media
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Ida mener de 4 c’ene ikke er nok. Hvor 
mange 21st century c’s mener hun at vi 
minimum må  ha?
a) 6 c’er
b) 9 c’er
c) 8 c’er

9 c’er Norge har ekstremt mange brukere 
fordelt på innbyggere og de som slår 
gjennom slår derfor gjennom stort raskt

De lar studentene gå ut i jobb og 
prosjekter allerede første ukene av 
studiet

Hva er typisk norsk i sosiale medier?
a) Norge henger alltid litt etter når det
kommer til sosiale medier og trender
b) Norge er aktive på sosiale medier, men
få lever av det eller bygger karriere av
det
c) Norge har ekstremt mange brukere
fordelt på innbyggere og de som slår
gjennom slår derfor gjennom stort og
raskt

Hvordan blir Noroff studentene klare til 
jobblivet etter utdanning?
a) De lar studentene gå ut i jobb og
prosjekter allerede første ukene av
studiet
b) De har forelesere fra mulige
jobbmarked innom hver måned
c) De har egne fag hvor de forbereder
studentene til jobbintervju og ledelse

SOME med Ida Serneberg, Noroff School of Technology and Social 
Media

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

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

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

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

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Åslaug Helland 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

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

Anbefalt lesing: 

• Nature publisering fra 2019 · Lorenzo's oil
 

HEALTHTECH med Åslaug Helland, Oslo Universitetssykehus
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HEALTHTECH med Åslaug Helland, Oslo Universitetssykehus

 Den dyreste 
behandlingen er den som 

ikke virker, - både for 
pasienter og for samfunnet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verktøy slik som MR og imaging

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

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

HEALTHTECH med Åslaug Helland, Oslo Universitetssykehus

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

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

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

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

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Eline Aas 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

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

Anbefalt lesing: 

• Jan Abel Olsen – Helseøkonomi, 
effektivitet og rettferdighet 

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

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

 HEALTHTECH med Eline Aas, Universitetet i Oslo

HEALTHTECH
ELINE AAS
FØRSTEAMANUENSIS OG 
PHD
UNIVERSITETET I OSLO
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Podkast  #642

HEALTHTECH med Eline Aas, Universitetet i Oslo

 Hvilke metoder vi 
benytter kan være nyttige, 

ikke bare til å evaluere 
nye behandlinger og 

legemidler i kjølvannet av 
kliniske forsøk, men også 

som et nyttig verktøy i 
innovasjonsprosjekter.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HEALTHTECH med Eline Aas, Universitetet i Oslo

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

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

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

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

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Alia Zaka 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Sekvensering 
• Biologi  
• Genom avlesing  
• Personvern 
• Infrastruktur

Anbefalt lesing: 

• Utviklingstrekk 2020,
• ehelse.no/publikasjoner/rapport-

utviklingstrekk-2020 
• bigmed.no/assets/bigmed-paper.pdf
• BigMed webside www.bigmed.no
 

HEALTHTECH med Alia Zaka, Oslo Universitetssykehus

HEALTHTECH
ALIA ZAKA
ASSISTERENDE 
PROSJEKTLEDER
OSLO 
UNIVERSITETSSYKEHUS

PODKAST #653 IKT INFRASTRUKTUR FOR DATADREVET INNOVASJON. ALIA ZAKA, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
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Podkast  #653

HEALTHTECH med Alia Zaka, Oslo Universitetssykehus

 Vi trenger 
fortsatt utvikling 

av gode standarder 
og protokoller for 

informasjonsutveksling, 
slik at man ikke blir 

avhengig av spesifikke 
leverandører eller ett-

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

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

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

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

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

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
BigMed-prosjektet.

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

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
- Hvordan vi kan jobbe mer agilt i 
større og tunge IT-organisasjoner 
med ansvar for sikkerhetskritiske 
systemer  
- Utvikling av gode 
standarder og protokoller 
forinformasjonsutveksling  
- Nye måter å jobbe sammen med 
industrien på

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HEALTHTECH med Alia Zaka, Oslo Universitetssykehus

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

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

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

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

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Anne Kjersti Befring 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

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

Anbefalt lesing: 

• Bigmed prosjektet
 

HEALTHTECH med Anne Kjersti Befring, Universitet i Oslo

HEALTHTECH
ANNE KJERSTI BEFRING
FØRSTEAMANUENSIS 
VED JURIDISK FAKULTET 
MED EMNEANSVAR FOR 
HELSERETT OG LIFE 
SCIENCE
UNIVERSITET I OSLO

PODKAST #655 RETTSLIGE ASPEKTER AV PERSONTILPASSET MEDISIN OG LIFE SCIENCE. ANNE KJERSTI BEFRING, UNIVERSITET I OSLO
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Podkast  #655

HEALTHTECH med Anne Kjersti Befring, Universitet i Oslo

 Under en pandemi 
oppstår det spenninger 
mellom et tradisjonelt 

syn på rettsstaten og det 
som kan være en trussel 

mot rettsstaten dersom vi 
ikke tenker annerledes, 

for eksempel med 
Koronaloven.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016

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

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

HEALTHTECH med Anne Kjersti Befring, Universitet i Oslo

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

Nye muligheter for 
verdiskaping i Norge
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningsleder i 
SINTEF, Maria Barrio. Maria er utdannet maskiningeniør og har en 
PhD i bioenergi. For tiden leder hun en gruppe på 10 forskere som 
arbeider med vann-relaterte utfordringer. I utredningsarbeidet 
«Veikart for fremtidens næringsliv» utforsker de teknologier, 
ressurser og kunnskap som kan utvikle helt nye næringer og 
verdikjeder i Norge. I episoden forteller Maria om de viktigste 
linjene fra rapporten, noe av problematikken med overvann i et 
klimaperspektiv, samt hvordan vi skal klare å ta vare på alle de 
tre dimensjonene i bærekraft: miljømessig, sosialt og økonomisk. 
Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA.

Om bedriften
SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. 
Deres 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, teknologi, 
innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små kunder over 
hele verden. SINTEF har internasjonalt ledende spisskompetanse 
innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.

Refleksjon
Hvordan tenker du at Norge kan bidra på de tre dimensjonene for 
bærekraftig utvikling; miljø, sosiale forhold og økonomi? Hva er 
dine eksempler for hver kategori? 

Tema:  CLEANTECH 

Gjest:    Maria Barrio 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: TRONDHEIM

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Vannettverk  
• Bærekraft 
• Overvann   
• Verdiskapning  

Anbefalt lesing: 

• Rapporten SINTEF har utarbeidet på 
vegne av NHO: Nye Muligheter For 
Verdiskapning i Norge

 

CLEANTECH med Maria Barrio, SINTEF

CLEANTECH
MARIA BARRIO
FORSKNINGSSJEF
SINTEF
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 Det er sentralt 
å ta hensyn til hvilke 

forutsetninger Norge har 
for å realisere ulike nye 

verdikjeder.
- Maria Barrio
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Hvem er du, personlig og faglig?
En positiv og energisk person som 
er veldig glad i å kommunisere 
med folk. Jeg er i dag leder for en 
gruppe på 10 forskere som jobber 
med vann-relaterte utfordringer.

Hva er det viktigste du gjør på 
jobben?
Jeg betrakter meg selv som 
en fasilitator, spesielt i dette 
prosjektet.

Hva fokuserer du på innen 
innovasjon?
Jeg har bidratt med å snakke med 
forskerne, spørre mye for å få 
essensen av ideene, samt finne 
gode bilder som får budskapene 
frem. 

Hvorfor er det spennende?
Det er utrolige mange ideer, og jeg 
er stolt av mine SINTEF-kollegaer 
som kan mye om teknologi og 
samtidig er klar over at det ikke 
bare er teknologi som gjelder.

Hva synes du er de mest 
interessante nye dilemmaer?
I løpet av prosjektet har jeg fått 
langt mer forståelse av at Norge 
er ikke bare Oslo, Stavanger, 
Trondheim og Bergen. Det er mange 
på mindre steder som vil og kan 
mye.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Har vært engasjert på oppdrag fra 
NHO i utredningsarbeidet "Veikart 
for fremtidens næringsliv".

Prosjekter som inspirerer deg mest, 
internasjonalt og nasjonalt?
Sirkulær økonomi, både generelt og 
tankesettet som ligger bak.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Det jeg tror er veldig viktig er å 
lytte til andre, være åpne til nye 
"kunnskapskombinasjoner", samt 
å være nysgjerrig på hverandres 
kunnskap. Samarbeid er like viktig 
som kunnskap.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Det er sentralt å ta hensyn til 
hvilke forutsetninger Norge har for 
å realisere ulike nye verdikjeder. 
Dette krever innsikt i hvor vi står i 
dag, konkurransesituasjonen, hvilke 
barrierer som må brytes ned, og 
hvilke insentiver som må til for å 
realisere en verdikjede.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?
Vi ser en formidabel akselerasjon 
av den digitale transformasjonen. Vi 
er blitt langt mer klar over viktige 
og kritiske samfunnsfunksjoner, i 
tillegg til at samfunnssikkerhet har 
fått mye større betydning.

Hvordan er du som leder, og hvorfor 
funker det?
Fasiliterer og viser mye respekt 
ovenfor de som sitter med 
kunnskap.

Noen viktige 
bærekraftperspektiver?
Bærekraft i seg selv kan være et 
dilemma, det vil si hvordan vi kan 
ta vare på alle de tre dimensjonene 
i bærekraft: miljømessig, sosialt og 
økonomisk.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Velg dine kamper.

Kan du oppsummere vår samtale 
med en setning?
Naturressurser, kunnskap, teknologi 
og samarbeid gir nye muligheter for 
Norge.

CLEANTECH med Maria Barrio, SINTEF
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Hva er de tre dimensjonene for 
bærekraftig utvikling?
a) Miljø, sosiale forhold og økonomi
b) God utdanning, stoppe fattigdom og
utrydde sult
c) Liv på land, liv under vann og stoppe
klimaendringene

Miljø, sosiale forhold og økonomi Det er et stort etterslep på infrastruktur 
og vedlikehold i vannrørene som fører 
drikkevannet vårt

30%

Hva er utfordringene i Norge når det 
kommer til drikkevann?
a) Det er ikke store utfordringer
med drikkevannet i Norge siden
infrastrukturen blir konstant vedlikeholdt
b) Det er et stort etterslep på
infrastruktur og vedlikehold i vannrørene
som fører drikkevannet vårt
c) Den største utfordringen er sur nedbør
som forurenser vannet vårt

I Danmark har de 5% lekkasjerate fra 
vannrørene sine. Hva er lekkasjeraten i 
Norge?
a) 30%
b) 20%
c) 15%

CLEANTECH med Maria Barrio, SINTEF

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

CLEANTECH
MARIA BARRIO
FORSKNINGSSJEF
SINTEF
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Tema Perspektiv

Vi mobiliserer 
endringsagenter
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Synniva 
Larsen som er Leder for Studentopplevelser for Executives 
på Handelshøyskolen BI, og Annita Fjuk som er ansvarlig for 
samarbeid mellom forskning og næringsliv hos Digital Norway, om 
hva de har fått av innsikt etter dybdeintervju med endringsagenter 
i SMB rundt om i Norge. Denne innsikten har resultert i et 
master-kurs som skal mobilisere nye og eksisterende endrings-
agenter i norske SMB'er for den digitale transformasjonen som 
kommer. I podcasten diskuterer Silvija, Synnvia og Annita hvordan 
læring i dag utgjør mer enn på bare å lese en bok eller høre på en 
forelesning. Hvordan fortoner egentlig læring seg nå i 2020? Og 
hvordan skal norske SMB klare å sette av tid til læring og utvikling 
når det er såpass mye press og et stort fokus på drift?

Om bedriften
Handelshøyskolen BI er organisert som en stiftelse og er 
akkreditert som vitenskapelig høyskole. BI har hovedcampus i 
Nydalen i Oslo, og har regionale studiesteder i Bergen, Trondheim 
og Stavanger. 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. DigitalNorway jobber med å sikre 
bedrifter og ansatte tilgang til kunnskap og nettverk de trenger 
i en digital verden gjennom å tilby gratis kurs, læringsreiser, 
webinarer og digitale møteplasser.

Refleksjon
Hvordan kan vi skape en kultur i Norsk næringsliv hvor de ansatte 
får lov til å eksperimentere mer, og hvor det kan gjøres lettere for 
ledere å gi gjennomslag til slikt?

Tema:  LØRNBIZ 

Gjest:    Synniva og Annita 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Fleksibel livslang læring 
• Hva skal til for å dele ut 

studiepoeng? 
• Digital verktøykasse 
• Endringsledelse 
• Lærende ledere

Anbefalt lesing: 

• The Innovator's Method (Innbundet).
• Bringing the Lean Start-up into Your 

Organization. Forfatter: Nathan Furr og 
Jeff Dyer

 

LØRNBIZ med Synniva og Annita, Handelshøyskolen BI og Digital Norway

LØRNBIZ
SYNNIVA OG ANNITA
RÅDGIVERE
HANDELSHØYSKOLEN BI 
OG DIGITAL NORWAY
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LØRNBIZ med Synniva og Annita, Handelshøyskolen BI og Digital Norway

 Nærmest alle har 
nevnt i denne prosessen 

er at de trenger en 
større innsikt i hva 

endringsledelse egentlig er, 
for dette er så komplekst 
og det er så mye mer du 

må gjøre enn å bare følge 
en typisk 5 stegs modell

- Synniva og Annita
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Synniva: Tror jeg er en litt 
annerledes type i mange 
sammenhenger. Har bakgrunn 
fra å følge opp mennesker som i 
utgangspunktet har utfordringer 
og problemer. Startet som 
sosionom, og begynte veldig tidlig 
å interessere meg for nye måter 
å gjøre ting på. Allerede fra 2001 
startet jeg å jobbe med innovasjon 
og å teste ut nye måter å følge opp 
mennesker på. Etter hvert kom 
jeg inn på organisasjoner og har 
jobbet med det de siste 10 årene. 
Synes det er utrolig spennende 
og lærerikt. Nå er jeg leder for 
studentopplevelser på Executive-
avdelingen på BI.  
 
Annita: Jeg brenner veldig for 
innovasjon og omstilling. Jo mer 
komplisert det er jo mer trigget blir 
jeg. Bakgrunnen min er innenfor 
informatikk og teknologi. Jeg har 
en doktorgrad fra Institutt for 
Informatikk ved Universitetet i Oslo 
med fokus på nettbasert læring. 
Jeg var heldig og fikk lov til å bygge 
opp en nettskole på 90-tallet som 
da var case i doktorgraden min. Jeg 
har fulgt med på BI hele veien og 
synes det er spennende å få lov til å 
jobbe sammen.  

 
Hva  er  det  viktigste  oppdraget i 
din organisasjon,  og hvorfor trigger 
dette deg? 
Synniva: På Executive på BI jobber 
vi med etter- og videreutdanning 
for voksne mennesker. Vi har fokus 
på å jobbe tett med næringslivet, 
og dette prosjektet har virkelig gjort 
oss bedre på det. Vi er alltid opptatt 
av det å tilpasse undervisningen 
slik at det passer inn i ekstremt 
travle menneskers liv. Dette er folk 
som er i 100%-stillinger i tillegg til å 
ha familie og andre forpliktelser.  
 
Annita: Det som trigger meg med 
dette prosjektet er å få jobbe 
masse med innovasjon og endring 
som temaer. Jeg føler også at vi 
innoverer i forhold til hvordan vi 
jobber i prosjektet - vi involverer 
og jobber veldig tverrfaglig. Det 
gjør at jeg har stor tro på at vi får 
til noe veldig bra fra et livslangt 
lærings-perspektiv gjennom 
dette prosjektet og kan sette 
føringer både for BI, men også for 
Universitets- og høyskolesektoren 
generelt.

LØRNBIZ med Synniva og Annita, Handelshøyskolen BI og Digital Norway
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Hva nevner Synniva  om hvordan en 
podcast er med på å tilpasse og utvikle 
læringsprosessen?
a) En podcast kan gi tilgang på en enorm
mengde kompetanse i form av gjestene
som deltar, og tilgjengeligheten av de
ressursene for studentene
b) En podcast kan gi mulighet til at
man kan lære i andre kontekster enn på
skjerm eller i et klasserom, og er utrolig
viktig for studenter som er presset på tid
c) En podcast kan være med og gi et
bredt læringsgrunnlag for studenter, og
er en læringsform som yrkeslivet senere
ikke riktig tillater, så det er viktig å tilby
under studietiden

En podcast kan gi mulighet til at man 
kan lære i andre kontekster enn på 
skjerm eller i et klasserom, og er utrolig 
viktig for studenter som er presset på tid

De har kartlagt via en 
innovasjonsmetodikk basert på intervjuer 
av endringsagenter, for å forstå hva de 
har for utfordringer i hverdagen og sin 
virksomhet

Endringsledelse i en digital tid er noe 
helt annet enn for 5 år siden, og krever 
at man må være en lærende leder, 
oppdatere seg og være villig til å lære av 
ekspertene i organisasjonen

Hva forteller Annita om hvordan team 
har tilnærmet seg spørsmålet: Hvordan 
kan universitet- og høyskolesektoren bli 
attraktive fremover og treffe behovet i 
markedet?
a) De har kartlagt via en
innovasjonsmetodikk basert på å teste
en lang rekke små endringer på et
utvalg studenter, og fått kvalitative
tilbakemeldinger
b) De har testet en lang rekke små
endringer på et utvalg studenter, og
analysert statistisk hvordan endringene
kan sies å ha innvirket på elevens
prestasjonsnivå og trivsel
c) De har kartlagt via en
innovasjonsmetodikk basert på intervjuer
av endringsagenter, for å forstå hva de
har for utfordringer i hverdagen og sin
virksomhet

Hva nevner Annita som er viktig i 
diskusjonen om endringsledelse?
a) Endringsledelse er viktig å se opp
mot risikoavveining og nødvendig
tilbakemelding fra feiltrinns-konferanser
og liknende tiltak
b) Endringsledelse i en digital tid er
noe helt annet enn for 5 år siden, og
krever at flere ledere skaffer seg bredere
erfaring gjennom en tettere frekvens i
jobbskifte gjennom sine karrierer
c) Endringsledelse i en digital tid er noe
helt annet enn for 5 år siden, og krever
at man må være en lærende leder,
oppdatere seg og være villig til å lære av
ekspertene i organisasjonen

LØRNBIZ med Synniva og Annita, Handelshøyskolen BI og Digital 
Norway

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

LØRNBIZ
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Tema Perspektiv

Senior Researcher
In this episode of #LØRN Silvija talks to Director, Simula 
Consulting and Senior Researcher in Simula Research Laboratory, 
Valeriya Naumova. The Simula Consulting’s mission is to 
constantly redefine what’s possible through digitalization and 
bridging the gap between academic discoveries and real-world 
challenges. Because a lot can be done with the technology we 
have today.

Om bedriften
Simula Consulting is a new daughter company of Simula Research 
Laboratory which provides high-quality R&D consulting services 
in five core competence areas of Simula Research Laboratory: 
software engineering, communication systems, machine learning, 
cybersecurity and scientific computing. The Simula Consulting’s 
mission is to constantly redefine what’s possible through 
digitalization, bridging the gap between academic discoveries 
and real-world challenges. Their consultants are drawn from the 
diverse teams of highly-skilled scientists that comprise the heart 
of Simula Research Laboratory.

Refleksjon
Valeriya Naumova mener at team er det viktigste leddet i å drive 
et selskap fremover. Hvordan får man kryssfunkjonelle team til å 
jobbe bra og effektivt sammen? 

Tema:  AI 

Gjest:    Valeriya Naumova 

Språk:  English

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Machine learning  
• Research and academia   
• The Smittestopp project  
• Innovate at a fast pace

Anbefalt lesing: 

• I like reading Medium about latest 
advances in AI/ML in layman’s terms, 
leadership, etc. 

• For latest advances in AI, conferences 
such as RecSys, NeurIPS, COLT, ICML or 
blogs by tech companies like Google.

 

AI med Valeriya Naumova, Simula Research Laboratory

AI
VALERIYA NAUMOVA
SENIOR RESEARCHER
SIMULA RESEARCH 
LABORATORY
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AI med Valeriya Naumova, Simula Research Laboratory

 I personally learned 
a lot as we had to work in 

interdisciplinary teams 
from epidemiologists 
to software and app 
developers, lawyers 
and risk analysts. 

Understanding on how to 
combine all pieces in one 
sustainable and reliable 
mass-product has been 

very challenging but also 
extremely rewarding
- Valeriya Naumova
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Hvem er du, personlig og faglig?  
I am leading a new daughter 
company of Simula Research 
Laboratory, Simula Consulting, 
and also a researcher at Simula 
Research Laboratory. I am 
very fascinated by advances in 
technologies and, in particular, 
how machine learning or data-
driven models can help to address 
societal challenges and business 
needs. 

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?  
Simula Consulting is a new 
daughter company of Simula 
Research Laboratory which 
provides high-quality R&D 
consulting services in five core 
competence areas of Simula 
Research Laboratory: software 
engineering, communication 
systems, machine learning, 
cybersecurity and scientific 
computing. 

Er det noen interessante 
dilemmaer?  
- How to develop ethically 
sustainable and GDPR-based 
technology  
- Open-source sharing of data, 
knowledge, and results  
- What are the limits of AI / ML 

Dine 3 beste vekst-tips til andre 
lignende selskaper?  
1. Innovate at a fast pace  
2. Don’t be afraid of a failure, learn 
from it and continue to carry on  
3. Your team is the most important 
asset, take care of them 

Dine egne viktigste jobb-prosjekter 
siste året?  
I would say the Smittestopp 
project, which started in March and 
still continues. 

Hvem inspirerer deg?  
I am inspired by several tech 
companies and their CTOs like 
UNACAST, UNLOC, Kolonial. I also 
would like to mention one person 
who inspires me a lot: Demis 
Hassabis, CEO of DeepMind.  

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden?  
Modern disciplines like AI, ML 
combined with more “traditional” 
disciplines like mathematics, 
computer science, statistics, to 

have a better understanding of new 
technologies and how deep tech is 
going to change the world. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Agile support for start-ups 
(risk free) and entrepreneurs, 
at least compared to other EU 
countries. Good in implementing 
new technologies in a fast and 
efficient way, e.g., app-based 
restaurant ordering system. 

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?  
Under the extreme conditions of 
lock down with home office and 
digital meetings only, we learned 
what works and not. I hope in the 
future we can achieve a much 
better balance between home 
office / office / travels to maximise 
our efficiency and productivity.

Dine 3 beste ledelses-tips?  
1. «Keep calm and carry on» from 
Simula’s CEO Aslak Tveito  
2. Always take care about your 
team and people  
3. Dont be afraid of being 
vulnerable 

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?  
We need to focus on tech 
development to help to address big 
societal challenges in addition to 
political and behavioral actions. 

Et yndlingssitat eller livsmotto?  
“I never lose. Either I win or learn.” 
– Nelson Mandela. 

AI med Valeriya Naumova, Simula Research Laboratory
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Hva mener Valeriya er mest essensielt å 
tenke på i en bedrift?
a) Å bringe motivasjon hver eneste dag til
sitt team
b) Å skape tillit hos sine ansatte og
kunder
c) At team er velfungerende og har et
sunt og produktivt miljø

At team er velfungerende og har et sunt 
og produktivt miljø

Feil er forventet og er en del av en 
læringsprosess som gjør at man vokser

Det er en app som vil hjelpe 
helsemyndighetene med å begrense 
spredningen av coronavirus og varsle 
om infeksjon via SMS. Appen ser 
bevegelsesmønsteret i befolkningen

Hvilken holdning har Valeriya til det å 
feile?
a) Hun har ikke rom for feiltak i hennes
team
b) Feil er forventet og er en del av en
læringsprosess som gjør at man vokser
c) Hun kaller det ikke å feile, men å bytte
retning

Hva går prosjektet Smittestopp ut på?
a) Det er et AI-verktøy som leser
partikler, ergo viruspartikler, i det
offentlige rom og dermed senker risikoen
for å bli smittet
b) Det er en høyteknologisk maskin som
analyserer og renser luften i et lokale
c) Det er en app som vil hjelpe
helsemyndighetene med å begrense
spredningen av coronavirus og varsle
om infeksjon via SMS. Appen ser
bevegelsesmønsteret i befolkningen

AI med Valeriya Naumova, Simula Research Laboratory

Scann og besøk bedriften
https://www.simula.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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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 
 
 
 

LØRNSOC med Dag Arthur Aasbø Podkast # 0512

lorn.tech
lorn.unversity




