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PODKAST #5 NORGES FØRSTE VR-STUDIE. MARIT B. STRANDVIK, HØGSKOLEN I INNLANDET

Tema

Perspektiv

Norges første VR-studie
I denne episoden av #LØRN møter du instituttleder for Spillskolen
ved Høgskolen i Innladet, Marit Berg Strandvik. Spillskolen er
både et spillutviklingsmiljø og et VR -og AR miljø. Marit har selv
informatikkbakgrunn og jobber som foreleser i formatikk på
Høyskolen. Marit og Silvija snakker i episoden om Norges første
VR-studie og hvordan vi kan bruke VR til behandling av mennesker
som lider av depresjon eller andre psykiske lidelser.

VRAR
MARIT B. STRANDVIK
INSTITUTTLEDER
HØGSKOLEN I INNLANDET

Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften
Høgskolen i innlandet er en norsk statlig høyskole som ble
opprettet 1. Januar 2017 gjennom en sammenslåing av Høgskolen
i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. Virksomheten er lokalisert
på Blæstad, Elverum, Evenstad, Hamar, Lillehammer og Rena.
Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i
tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske Filmskolen inngår
som en del av Høgskolen i Innlandet.

Refleksjon

Lytt til podcast

For at en konsernsjef eller andre ledende ansatte skal ta
innover seg VR som et satsingsområde, bør vi komme med
gode eksempler og opplysninger. Kan det heller tenkes at det
burde være omvendt? Hvis ledere også skal være ansvarlige
rollemodeller, bør ikke de selv følge med på hva som rører seg
ellers?

Tema:		

VRAR

Gjest:

Marit B. Strandvik

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• VRAR som et høgskolestudie
• Utvikling i Hamar
• Tverrfaglig suksess
Anbefalt lesing:

• https://www.inn.no/
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VRAR med Marit B. Strandvik, Høgskolen i Innlandet

Podkast #5

Høgskolen i
Innlandet drifter et
topp moderne ”Motion
Capture-studio” og tilbyr
landets første VR/ARstudium.
- Marit B. Strandvik

VRAR med Marit B. Strandvik, Høgskolen i Innlandet
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Intervju
Hva er Spillskolen?
Spillskolen er et spillutviklingsmiljø
og et VR -og AR miljø, så vi har da
studier, bachelorgrader innenfor
animasjon og digital kunst og
spillteknologi og simulering. Og vi
har en videreutdanning i VR og AR.
Hvorfor Hamar?
Først og fremst tror jeg det var at
Norsk Tipping holdt til i Hamar. Det
var Norsk Tipping som i sin tid tok
initiativ til å få opp en utdanning
innenfor spillutvikling.

Dine egne relevante prosjekter den
siste tiden?
Nå skal vi i gang med et prosjekt
innenfor depresjon. Når du har
depresjon, så er det små, enkle
oppgaver i rolige omgivelser som
skal til. Grafikken er ikke relevant
i det hele tatt. Så det er noe med
hvem som er målgruppen vår for
det vi skal skape. Det er der vi
trenger eksperter.

Hvorfor er det spennende?
Det er så lærerikt fordi vi har et
veldig tverrfaglig miljø. Om vi skal
lage gode dataspill, om det er
for underholdning, om det er for
industri, hva det enn er for, så må
vi ha inn veldig mange forskjellige
typer eksperter. Og vi må ha med
ekspertene for de vi skal lage det
for. Det dreier seg ikke bare om
underholdning, det dreier seg ikke
bare om gode designprinsipper eller
spillkompetanse. Det dreier seg og
om å lage det for den bestemte
målgruppen. Lag det for brukeren
og ha en god kommunikasjon
med brukeren. Ellers vil vi ikke slå
gjennom og vil ikke lykkes heller.
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VRAR med Marit B. Strandvik, Høgskolen i Innlandet

KURS SPØRSMÅL
Hvorfor har utdanning i spillutvikling sitt
utspring fra Hamar?
a) Norsk Tipping tok initiativet og
investerte i utviklingen av ett studie
innenfor spillutvikling i 2003
b) Det er et stort spillmiljø på Hamar, og
da falt det seg naturlig for kommunen
å satse på en tilpasset utdanningslinje
som vil appellere til spillere på
skolebenken
c) Det var tilfeldig at studiet havnet på
Hamar, da anbudet kom fra staten og det
var et behov for en utdanningsinstitusjon
med ledige ressurser

Hva har studier om spillutvikling å gjøre
for og med VR og AR?
a) Å bygge VR og AR utstyret faller
innenfor spillutvikling
b) Den teknologiske terminologien
er ikke standhaftig nok ennå, slik at
konstruksjon og oppsett av VR og AR
per nå faller inn under studier om
spillutvikling
c) Det dyrker en fundamental kunnskap
for om utviklingen av applikasjonene VR
og AR bygges på

Hvilket mål har VR-prosjektet som
straks skal realiseres av Spillskolen?
a) Målet er å forebygge overvekt
b) Målet er å behandle depresjon
c) Målet er å forbedre rehabilitering av
bevegelseshemmede

VRAR
MARIT B. STRANDVIK
INSTITUTTLEDER
HØGSKOLEN I
INNLANDET

RIKTIG SVAR
Norsk Tipping tok initiativet og investerte
i utviklingen av et studie innenfor
spillutvikling i 2003

Det dyrker en fundamental kunnskap for
om utviklingen av applikasjonene VR og
AR bygges på

Målet er å behandle depresjon

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

VRAR med Marit B. Strandvik, Høgskolen i Innlandet
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PODKAST #32 OMPROGRAMMERE LIVETS KODE. SIGRID BRATLIE, BIOTEKNOLOGIRÅDET

Tema

Perspektiv

Omprogrammere livets
kode

BIOTECH
SIGRID BRATLIE
SENIORRÅDGIVER
OG MOLEKYLÆRBIOLOG
BIOTEKNOLOGIRÅDET
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seniorrådgiver
i bioteknologirådet, Sigrid Bratlie. Sigrid er utdannet
molekyklærbiolog og har alltid vært fascinert over hvordan verden
henger sammen, både på et mikroskopisk og makroskopisk
nivå. Sigrid forteller hvordan biotech kan løse noen av de store
utfordringene knyttet til bærekraftig matproduksjon samt hvordan
bioteknologi kan kurere alvorlige sykdommer som det ikke har
vært mulig å behandle tidligere.

Om bedriften
Bioteknologirådet er et frittstående, regjeringsoppnevnt råd
som er høringsinstans for norske myndigheter i spørsmål om
moderne bioteknologi og genteknologi. Rådet skal også bidra
med informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt
omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk
av moderne bioteknologi.

Refleksjon
Lytt til podcast

Fordommer om at teknologi er unødvendig eksisterer. Gjerne
helt til det motsatte er bevist. Hvor hadde biologisk utvikling og
sykdomsforebygging vært uten teknologi i dag?

Tema:		

BIOTECH

Gjest:

Sigrid Bratlie

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Biotech
Bærekraftig utvikling
Livets kode
Bioterror

Anbefalt lesing:

• https://www.bioteknologiradet.no/
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BIOTECH med Sigrid Bratlie, Bioteknologirådet

Podkast #32

Jeg er spesielt
opptatt av hvordan
bioteknologi kan gjøre
verden til et bedre sted
ved å fremme bærekraftig
utvikling, bedre folkehelse
og redusere sosiale
forskjeller.
- Sigrid Bratlie

BIOTECH med Sigrid Bratlie, Bioteknologirådet
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i biotech?
Jeg er en skikkelig vitenskapsnerd
og har alltid vært fascinert av
hvordan verden henger sammen,
både på et mikroskopisk og
makroskopisk nivå. Omtrent
samtidig som jeg var ferdig med
doktorgraden min (på Institutt for
Kreftforskning) begynte CRISPRteknologien å ta av. Da fikk jeg
virkelig øynene opp for hva
bioteknologi har å by på, og hvilke
samfunnsmessige konsekvenser
det kan få, på godt og vondt. Da
gikk jeg over til Bioteknologirådet
for å drive med formidling og
samfunnsdialog om biotech på
heltid.
Hva gjør dere på jobben?
Halvparten av jobben min er å gjøre
faglige utredninger om bioteknologi,
som danner grunnlag for politiske
anbefalinger/uttalelser. Den andre
halvparten består i formidling og
dialog på ulike måter.
Hva er egentlig biotech?
Bioteknologi lar oss
omprogrammere selve livets kode.
Dette gir uante muligheter, men
også et enormt ansvar.
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Hvorfor er det så spennende?
Fordi det kan endre samfunnet
radikalt. Vi kan blant annet
potensielt løse noen av de store
utfordringene knyttet til bærekraftig
matproduksjon og kurere alvorlige
sykdommer det ikke har vært mulig
å behandle før.
Hvorfor kan det være skummelt?
Fordi så kraftfull teknologi kan
misbrukes. Bioterror er ett
eksempel.
Ditt beste eksempel på biotech?
Her er det mye å velge mellom! Jeg
tror jeg går for CRISPR-redigerte
universale blodceller. Her kan vi
få off-the-shelf skreddersydde
immunceller som både kan gi bedre
effekt og færre bivirkninger enn
dagens immunterapier. Og vi kan
potensielt lage type 0 blod selv,
så vi ikke er så avhengige av ulike
bloddonorer.
Har du andre gode eksempler
på biotech, internasjonalt og
nasjonalt? Genterapi for alvorlige
sykdommer (som muskeldystrofi)
som har vist spektakulære
resultater i innledende forsøk.
Genredigert ris som produserer
omtrent 30 % flere korn per plante.
3D-printing med stamceller som
kan erstatte ødelagt vev – for
eksempel i hjertet etter infarkt.

BIOTECH med Sigrid Bratlie, Bioteknologirådet

Mini-organer som gjør det mulig
å teste respons på medisiner før
de gis til pasienten. Genteknologi
som potensielt kan utrydde
malariamyggen. Listen er lang.
Hvordan funker det egentlig?
Bioteknologi er en stor og
innholdsrik verktøykasse. Vi kan
både lese, skrive og redigere DNA,
og dermed omprogrammere livets
kode.
Er det noe vi gjør her i Norge
som er unikt? Vi er gode på visse
områder, som utvikling av nye
kreftbehandlinger og industriell
bioteknologi, men vi er dessverre
ikke helt i cutting edge på andre
områder. Men det er masse
potensial dersom det satses! Vi er
også gode på samfunnsdialog rundt
bruk av bioteknologi.

Kan du anbefale noe stoff om
biotech?
Vi har masse stoff på våre
nettsider www.bioteknologiradet.
no og i bladet vårt GENialt. Og
for noe litt mer lettbeint vil jeg
anbefale Kurzgesagt som har
en rekke korte filmer om ulike
teknologier, med skikkelig kul
animasjon.
Har du et kort biotech-sitat
for å hekte på bildet ditt ved
publisering?
My bet: når vi i fremtiden ser
tilbake på starten av dette
årtusenet, er det ikke Trump
og Brexit vi vil huske som mest
epokegjørende – det er den raske
teknologiske utviklingen innen
blant annet bioteknologi.

KURS SPØRSMÅL
Hvor mange prosent av ditt DNA er virusDNA?
a) 8 %
b) 12%
c) 20%

Hva er «crispr-teknologien»?
a) Medisin
b) Genredigering med teknologi som kan
skrive om DNA
c) Fornybar energi

Hvor mange mutasjoner/endringer
oppstår i genene våre fra generasjon til
generasjon?
a) 100-200
b) 200-300
c) 300-400

BIOTECH
SIGRID BRATLIE
SENIORRÅDGIVER
OG MOLEKYLÆRBIOLOG
BIOTEKNOLOGIRÅDET

RIKTIG SVAR
8%

Genredigering med teknologi som kan
skrive om DNA

200-300

Scann og besøk bedriften

https://www.bioteknologiradet.no/

BIOTECH med Sigrid Bratlie, Bioteknologirådet
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Fysikk + statistikk =
diagnostistikk

PODKAST #46 FYSIKK + STATISTIKK = DIAGNOSTISTIKK. LISE RANDEBERG, NTNU, TEKNA

BIGDATA
LISE RANDEBERG
PROFESSOR
NTNU, TEKNA

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

14

I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med professor ved NTNU og
president i TEKNA, Lise Randeberg, om data- og sensorsystemer som gir
leger bedre verktøy for å ta beslutninger. Lise jobber med sensorteknologi
og ble interessert i Big Data fordi hun til slutt skjønte at de satt på veldig
detaljerte og komplekse data som var umulige å skjønne uten hjelp fra en
datamaskin. I samtalen mellom Sunniva og Lise, gjennomgåes teknologi
som har hjulpet folkehelsa, som smart-klokker med pulsmåling, smarttelefoner som kan predikere gulsott hos nyfødte, og det reflekteres rundt
de enorme mulighetene som ligger i en etisk bruk av all den dataen som
finnes lagret i offentlig helsesektor, om den utnyttes med grunnlag i den
unike tilliten som allerede finnes i Norge.?

Om bedriften
NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i
Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. NTNU har teknisknaturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en
stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap,
økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur,
entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet. Tekna organiserer
medlemmer som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller
naturvitenskap. 83 000 medlemmer jobber hver dag med å løse
samfunnets utfordringer gjennom innovasjon og ny teknologi. Tekna er
den største masterforeningen i Norge, og den største fagforeningen i
Akademikerne.

Tema

Perspektiv

Tema:		

BIGDATA

Gjest:

Lise Randeberg

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Sunniva Rose

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Etisk
AI
Dataforståelse
Sensorsystemer

Refleksjon

Anbefalt lesing:

Tenk at stordata kan hjelpe oss med å diagnostisere sykdommer! Det er
vel og merke et verktøy som må dyrke tillitt gjennom etisk AI. Vil vi føle
oss trygge på parametrisk vurdering og observasjon fremfor fysisk kontakt
- det tradisjonelle stetoskopet eller reflekshammeren? Etter et legebesøk
vil vi helst være en tvil mindre om vår egen helse. Kan tvilen forverres
eller forbedres med de nye teknologiske medisinske utstyrene? Hva må
om så ligge til rette for at du som enkeltindivid skal kunne stole på at
kildene som innhenter status om din helse er presist gode nok?

• https://www.tekna.no/ntnu

BIGDATA med Lise Randeberg, NTNU, TEKNA

Podkast #46

Mitt favoritt
eksempel er pulsmålinger
fra en smartklokke.
Tenkt hva man kan si om
verdens hjertehelse med
tilgang til de datene? Med
stadig flere sensorer i disse
klokkene blir de stadig
viktigere som verktøy for å
finne ut når du holder på
å bli syk og hva som feiler
deg.
- Lise Randeberg

BIGDATA med Lise Randeberg, NTNU, TEKNA
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Intervju
To linjer om din «claim to fame»?
Jeg vil redde verden, brenner
for etisk AI og dataforståelse,
kombinerer fysikk og statistikk for
å gjøre diagnostikk som vanligvis
tar tre–seks måneder, på bare to
minutter, og jeg ønsker å forbedre
livskvaliteten til pasienter få bryr
seg om.
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i big data?
Jeg er professor ved NTNU og
jobber med sensorteknologi. Ble
interessert i big data fordi jeg til
slutt skjønte at vi satt på veldig
detaljerte og komplekse data som
var umulige å skjønne uten hjelp fra
en datamaskin. Stordataanalyse ble
rett og slett en nødvendighet for å
forstå hva jeg drev med.
Hva gjør dere på jobben?
Vi bygger og bruker skreddersydde
sensorsystemer: Vi tester dem,
samler data og prøver å forstå
dem gjennom å finne biologiske
«fingeravtrykk». Alt dette gjør vi
for å gi leger bedre verktøy for å ta
beslutninger.

16

Hva er egentlig big data?
Du kan bruke ganske primitive
verktøy og mye datakraft til å finne
mønster som mennesker ikke kan
se.
Hvorfor er det så spennende?
Det hjelper oss å se det vi ikke
klarer å systematisere selv, nesten
som å tolke usynlig skrift.
Hvorfor kan det være skummelt?
Det kan være skjevheter i
datamaterialet som påvirker
resultatet uten at du er
oppmerksom på det. Jeg synes big
data og prediktive algoritmer brukt
på adferd, er skikkelig skummelt.
Det er også skummelt om vi ikke
skjønner hvorfor resultatene er som
de er.
Ditt beste eksempel på big data?
Prediksjon av gulsott hos nyfødte
med smarttelefon.
Har du andre gode eksempler
på big data, internasjonalt og
nasjonalt?
Pulsmålinger fra en smartklokke.

BIGDATA med Lise Randeberg, NTNU, TEKNA

Hvordan funker det egentlig?
Tenk deg at du leter etter firkløver
i en eng med nesten bare trekløver.
Da prøver du å finne det mønsteret
som skiller seg ut i mengden, og
det kan datamaskinen hjelpe deg
med. Dersom du viser den hvordan
en normal kløver ser ut, og hvordan
en firkløver eller femkløver ser ut,
kan den sortere hele enga for deg
raskt som bare det.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Vi har masse gode data, så det er
vår største verdi. Hvis vi klarer å
få delt alle offentlige data på en
trygg og etisk riktig måte, har vi en
vinneroppskrift!
Et favoritt big data sitat?
Store data, store muligheter.

KURS SPØRSMÅL
Hvordan bruker man begrepet “black
box” innenfor big data?
a) Når man har en algoritme man ikke
vet hva betyr
b) Når man får flere ulike svar på én
algoritme
c) Når man har skrevet en kode, uten å
vite hva som ligger i den

Mener Lise Randeberg det er feil å bruke
statistikk fra en stor gruppe for ett
enkelt individ?
a) Ja
b) Nei
c) Av og til

Kan det skje at et datasystem kan lage
falske algoritmer?
a) Ja
b) Nei.Såpass solid er maskinlæringen at
det vil aldri kunne skje
c) Det har kun skjedd én gang i
historien. Det var da man forstod at
maskinlæringen må være presis for
dagens utfall av at det er umulig å lage
falske algoritmer

BIGDATA
LISE RANDEBERG
PROFESSOR
NTNU, TEKNA

RIKTIG SVAR
Når man har skrevet en kode, uten å vite
hva som ligger i den

Av og til

Ja

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

BIGDATA med Lise Randeberg, NTNU, TEKNA
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PODKAST #68 AI OG LIVSLANG LÆRING. KRISTINE EILERTSEN, LÅNEKASSEN

Tema

Perspektiv

AI og livslang læring

AI
KRISTINE EILERTSEN
UTVIKLINGSDIREKTØR
LÅNEKASSEN

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med
utviklingsdirektør i Lånekassen, Kristine Eilertsen. Kristine har
spesialisert seg på forretningsutvikling og endringsledelse, og
er sammen med Lånekassen inne i en spennende tid hvor AI gir
store muligheter for effektivisering. I episoden forteller Kristine
om hvordan Lånekassen bruker maskinlæring til å identifisere
studenter som har oppgitt feil informasjon i lånesøknadene
sine og hvordan dette sparer samfunnet for store summer. Hun
forklarer også hvordan de bruker en chatbot til å lære deres
ansatte om AI.

Om bedriften
Lånekassen er et statlig forvaltningsorgan underlagt
Kunnskapsdepartementet (KD). Lånekassen gir stipend og lån til
utdanning i Norge og utlandet, og administrerer tilbakebetaling av
studielån. Lånekassen har hovedkontor i Oslo og distriktskontorer
i Bergen, Stavanger, Trondheim og Ørsta. Ved utgangen av 2019
hadde Lånekassen 318 fast ansatte.

Refleksjon
Lytt til podcast

Teknologi er egentlig nøytralt. Det handler om hvilken
datainformasjon som implementeres. Men uansett, mennesker
tar beslutninger på egen datainnsamling. Hvorfor kan vi ikke bare
stole på denne teknologiens beslutninger?

Tema:		

AI

Gjest:

Kristine Eilertsen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Sunniva Rose

Du vil LØRNE om:
• AI
• Maskinlæring
• Livslang læring
Anbefalt lesing:

• AlphaGo dokumentaren på Netflix
• Vær oppmerksom i din daglige
interaksjon med AI enten det er via
Google, Facebook eller Netflix
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AI med Kristine Eilertsen, Lånekassen

Podkast #68

Når AI
automatiserer bort jobber
eller endrer jobbinnhold
øker behovet for å utvikle
våre ordninger til å
omfatte flere enn bare
«standardstudenten».
Livslang læring og etterog videreutdanning er
nøkkelord i dette.
- Kristine Eilertsen

AI med Kristine Eilertsen, Lånekassen
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i AI? Jeg jobber som
utviklingsleder og har spesialisert
meg på forretningsutvikling
og endringsledelse som oftest
i sammenheng med/som en
konsekvens av digitalisering – og
AI er kanskje den viktigste av alle
teknologiene som digitalisering har
åpnet opp for.
Hva gjør dere på jobben?
Formålet med Lånekassen er
å gjøre utdanning mulig og
sikre samfunnet tilgang på rett
kompetanse – og dette formålet
aktualiserer viktigheten av AI for
Lånekassen. Ikke bare må vi bruke
ny teknologi for å effektivisere
driften, vi må også legge til rette for
at låne- og stipendordningene er
de riktige, så vi kan gjøre utdanning
mulig og dekke samfunnets
kompetansebehov fremover.
Hva er egentlig AI?
AI er ikke noe nytt, men det er
først nå vi har nok kraft bak de
viktigste driverne (data, lagring
og regnekraft) til virkelig å kunne
utnytte potensialet. Det handler om
å prosessere data, noe vi allerede
eksponeres for hver eneste dag.

20 AI med Kristine Eilertsen, Lånekassen

Hvorfor er det så spennende?
Fordi AI bidrar til at mennesker
kan fokusere på de oppgavene vi
er best på, og at vi i samspill med
riktig bruk av teknologi kan oppnå
helt fantastiske resultater.
Hva synes du er de mest
interessante motsetningene?
En AI som tar beslutninger, er
ofte ikke i stand til å begrunne
disse, og derfor kan man komme
borti situasjoner der man føler
seg urettferdig behandlet – på
individnivå (avslag på låne- eller
jobbsøknader), men også for
større grupper som faller utenfor
arbeidslivet.
Ditt beste eksempel på AI?
Nå er vi i sluttfasen av vår
årlige bokontroll. Maskinlæring
sutplukket har så langt vist
seg å være omtrent dobbelt så
effektivt. Selv om det er for tidlig
å konkludere med noe, ser vi
allerede at dette har ført til en
effektivisering internt. I tillegg
sparer kontrollen samfunnet for
store summer som vi urettmessig
ville ha omgjort til stipend hvis vi
ikke hadde hatt den.

Har du andre gode eksempler på
AI, internasjonalt og nasjonalt?
Mitt favoritteksempel akkurat nå
er Amazon, som skal bruke AI for
å tilby «anticipatory shipping» til
kundene, altså forutse behov og
sende varer til kundene før de selv
har tenkt på å bestille dem.
Er det noe vi gjør her i Norge som
er unikt? Det er mange spennende
initiativer i Norge, spesielt
blant Startups, og Spacemaker AI
er et godt eksempel.
Har du et AI-sitat du liker spesielt
godt? «Some people call this
artificial intelligence, but the
reality is this technology will
enhance us. So instead of artificial
intelligence, I think we'll augment
our intelligence.» – Ginni Rometty,
CEO IBM

KURS SPØRSMÅL
Hvorfor er AI en sentral part i
Lånekassens drift?
a) Lånekassen er opptatt av å gjøre
utdanning mulig gjennom en effektiv drift
som da er gjennom bruk av lånekassen
b) Forenkler arbeidsoppgavene til de
ansatte
c) Gjør det vanskeligere for studentene å
få lån med at kriteriene er automatisert
slik at menneskelig skjønn ikke er mulig

Hvilke positive sider ser Lånekassen
gjennom digitalisering av virksomheten?
a) Effektivisering av virksomheten,
mindre manuelt arbeid for bruker
og innsparing på mange millioner i
samfunnsperspektiv
b) Effektivitet og umuliggjør utnyttende
intensjoner
c) Mindre manuelt arbeid for bruker
og innsparing på mange millioner i
samfunnsperspektiv

Hvilke etiske problemstillinger ses
i digitaliseringen av Lånekassens
systemer?
a) Dersom den kunstige intelligensen
konkluderer søknader uten noen grunn å
henvise til
b) Dersom den kunstige intelligensen
konkluderer søknader uten grunn som
ansatte kan finne dokumentasjonen på
fordi arkivet ikke er digitalisert
c) Dersom det blir feil i systemet
risikeres tidsfrister å svekkes som kan
skape kjedereaksjoner som påvirker
brukeren negativt. Dette ses urettmessig
med tanke på at bruker av en slik
nasjonal virksomhet tilpasser seg deres
løsninger med tiltro om god funksjon

AI
KRISTINE EILERTSEN
UTVIKLINGSDIREKTØR
LÅNEKASSEN

RIKTIG SVAR
Lånekassen er opptatt av å gjøre
utdanning mulig gjennom en effektiv drift
som da er gjennom bruk av lånekassen

Effektivisering av virksomheten, mindre
manuelt arbeid for bruker og innsparing
på mange millioner i samfunnsperspektiv

Dersom den kunstige intelligensen
konkluderer søknader uten noen grunn å
henvise til

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

AI med Kristine Eilertsen, Lånekassen
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PODKAST #69 BIG DATA OG PERSONVERN. CATHARINA NES, DATATILSYNET

Tema

Perspektiv

Big Data og personvern

BIGDATA
CATHARINA NES
FAGDIREKTØR
DATATILSYNET

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Heidi Nordby Lunde med
fagdirektør i Datatilsynet, Catharina Nes, om?hvilke muligheter
Big Data Analysis gir for å forstå samfunnet bedre, og hvilke
utfordringer denne type innsamling og analyse kan ha for
personvernet. De diskuterer både hvordan Big Data Analysis
kan utfordre den enkeltes rettigheter og friheter, og potensielt
skade demokratier, men også de enorme mulighetene til å
bruke analyseteknikken til positive formål i næringslivet og
storsamfunnet.

Om bedriften
Datatilsynet er et norsk, uavhengig forvaltningsorgan administrativt
underordnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Datatilsynet er både tilsyn og ombud, og Datatilsynets oppgave
er å føre kontroll med at personvernregelverket etterleves, og
medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av
opplysninger som kan knyttes til dem.

Refleksjon
Det er spørsmål om hvordan Big Data setter grunnleggende
personvernsprinsipper under press. Hva tenker du om påstanden?

Lytt til podcast

Tema:		

BIGDATA

Gjest:

Catharina Nes

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Heidi Nordby Lunde

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Big Data (Stordata)
Datatilsynet
Personvern
Analyse

Anbefalt lesing:

• https://www.datatilsynet.no/
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BIGDATA med Catharina Nes, Datatilsynet

Podkast #69

Big Data kan brukes
til mange gode formål,
men hvis man samler inn
og bruker opplysninger på
en måte som er utenfor
enkeltindividets kontroll,
kan Big Data Analysis
utfordre den enkeltes
rettigheter og friheter, og
til syvende og sist skade
demokratiet.
- Catharina Nes

BIGDATA med Catharina Nes, Datatilsynet
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i big data?
Jeg er samfunnsviter og har
jobbet med utredning og
analysearbeid i Datatilsynet i ti år.
Som samfunnsviter ble jeg tidlig
interessert i big data, fordi jeg
synes det er fascinerende hvilke
muligheter big data-analyse gir
for å forstå samfunnet bedre. Som
ansatt i Datatilsynet ser jeg de
store utfordringene denne type
innsamling og analyse kan ha å si
for personvernet.
Hva gjør dere på jobben?
I Datatilsynet har vi jobbet med
denne tematikken siden 2012. Vi
var blant de første myndighets
organene internasjonalt som
publiserte en rapport om problem
stillinger knyttet til big data – dette
gjorde vi før Obama kom med
sin rapport, og andre store land
som Storbritannia og Frankrike
kom med sine. I dag jobber vi
med problemstillinger knyttet til
stordata som ombud, men også
som forvaltningsorgan, og vi har
hatt de første stordatasakene til
behandling.

24 BIGDATA med Catharina Nes, Datatilsynet

Hva er egentlig big data?
Fra vårt perspektiv er stordata
noe som setter grunnleggende
personvernprinsipper under
press. Stordata kan brukes
til mange gode formål, men
hvis man samler inn og bruker
opplysninger på en måte som er
utenfor enkeltindividets kontroll,
kan stordataanalyse utfordre den
enkeltes rettigheter og friheter,
og til syvende og sist skade
demokratiet.
Hvorfor er det så spennende?
Stordata er spennende fordi det
ligger enorme muligheter til å
bruke analyseteknikken til svært
positive formål, men samtidig
har teknologien også utfordringer
og potensielt negative aspekter.
Myndigheter og virksomheter må
gjøre utfordrende avveininger
mellom ulike hensyn. Hvordan
kan vi bruke stordata på en
måte som er til det beste for
mennesket? Dette er en spennende
problemstilling.

Ditt beste eksempel på big data?
Mitt beste eksempel er Facebook
og Cambridge Analytica-skandalen.
Den viser at når selskaper benytter
stordata på en måte som bryter
med folks forventninger om
hvordan deres personopplysninger
brukes, er resultatet tap av både
tillit og penger.
Har du andre gode eksempler
på big data, internasjonalt og
nasjonalt?
Bruken i Kina er interessant, og
selvfølgelig den bruken av stordata
som foregår innen markedsføring
og adtech-industrien der
Google og Facebook er de store
aktørene. Det er også interessant
å se hvordan Skatt, NAV og
Tolletaten utvikler systemer for
stordataanalyse.

Er det noe vi gjør her i Norge som
er unikt? Mitt inntrykk er at norske
virksomheter er opptatt av tillit, og
at de derfor er opptatt av å bruke
stordata på en måte som ivaretar
hensynet til kundenes personvern.
Har du et favorittsitat om big data?
«With big data comes big
responsibilities» – Kate Crawford.

KURS SPØRSMÅL
Hva er Stordata?
a) Stordata er det overordnede
tradisjonelle dataene
b) Stordata er en egen dataverden som
programmererne bruker til å kode
c) Stordata er en egen dataverden som
programmererne bruker til å kode c)
Stordata er store eller komplekse
datasett som er vanskelig å analysere
med vanlig dataprosesseringsverktøy.

Hvorfor er datatilsynet opptatt av dette?
a) Jo mer folk man har i samfunnet, jo
mer makt kan man få ved å bruke data
på dem
b) Jo mer data man har om folk, jo mer
kan man brukes til samfunnsverdi
c) Jo mer data man har, jo mer kunnskap
får man om folk, og kunnskap er lik makt

Hvordan balanseres bruken av Stordata
opp mot personvern den dag i dag for å
kunne utvikle seg videre og bidra positivt
i samfunnet?
a) Man analyserer data på et mer
overordnet nivå.
b) Nasjonale retningslinjer er gjort slik at
Big Data ikke kan brukes på individnivå i
det hele tatt
c) Det er ikke balansert. Stordata er
såpass nytt at det ikke er utviklet en god
balanse på dette enda. Personvern er
derfor truet

BIGDATA
CATHARINA NES
FAGDIREKTØR
DATATILSYNET

RIKTIG SVAR
Stordata er en egen dataverden som
programmererne bruker til å kode c)
Stordata er store eller komplekse
datasett som er vanskelig å analysere
med vanlig dataprosesseringsverktøy.

Jo mer data man har, jo mer kunnskap
får man om folk, og kunnskap er lik makt

Man analyserer data på et mer
overordnet nivå.

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

BIGDATA med Catharina Nes, Datatilsynet
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PODKAST #88 REGULATORISK SANDKASSE. LIV FREIHOW, IKT-NORGE

Tema

Perspektiv

Regulatorisk sandkasse
I denne episoden av #LØRN snakker Christoffer Hernæs
med direktør næringspolitikk i IKT-Norge, Liv Freihow, om
rammebetingelser for teknologiselskaper og hvordan det spiller
inn når man vil innovere som et fintech-selskap. "Enkelt forklart
er fintech bruk av teknologi for å finne smartere, raskere, enklere
og eventuelt billigere måter å betale, låne eller investere penger
på," forklarer Freihow.

Tema:		

FINTECH

Gjest:

Liv Freihow

Språk:		

Norwegian

FINTECH
LIV FREIHOW
DIREKTØR
NÆRINGSPOLITIKK
IKT-NORGE

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

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Christoffer Hernæs

Podcaster gjort i samarbeid med:

Refleksjon

Du vil LØRNE om:

Fintech er med på å forenkle og automatisere bruken av
finanstjenester, for eksempel innen bank og forsikring. Hvordan
tror du banktjenester vil se ut i fremtiden? Vil banker i det hele
tatt spille en rolle i samfunnet?

• Finans teknologi
• Smart finansiering
• Fremtidens lån og investering
Anbefalt lesing:

Lytt til podcast
• https://www.ikt-norge.no/
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FINTECH med Liv Freihow, IKT-Norge

Podkast #88

Enkelt forklart er
Fintech bruk av teknologi
for å finne smartere,
raskere, enklere og evt
billigere måter å betale,
låne eller investere penger.
- Liv Freihow

FINTECH med Liv Freihow, IKT-Norge
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i fintech?
Jeg jobber med rammebetingelser
for teknologiselskaper, of for 3-4 år
siden begynte vi å bli oppmerksom
på en liten gruppe bedrifter som
befant seg i grenseland mellom
finans og teknologi. De hadde noen
helt spesielle utfordringer, og lysten
til å brette opp ermene for denne
gjengen ble vekket hos meg.
Hva gjør dere på jobben?
Vi bruker mye tid på å forstå
utfordringene til tech bransjen,
og så snakker vi med politikere,
myndigheter, og andre aktører
for å se om vi kan få til positive
endringer for bransjen og for
digitalisering av Norge.
Hva er greia med fintech?
Fintech er bruk av teknologi for å
finne smartere, raskere, enklere og
evt billigere måter å betale, låne
eller investere penger.

28 FINTECH med Liv Freihow, IKT-Norge

Hvorfor er det spennende?
Fordi det slår sprekker i en
tilsynelatende “untouchable”
næring. Og fordi penger er gøy - og
blir mer interessant og relevant for
mange fler med tjenester som de
forstår.
Er det noen kontroversielle
problemstillinger?
Absolutt. Interessene til de store
vs de små. Myndighetene vs
bransjen. Myndighetenes risikofrykt
vs bransjens behov for smidighet,
avklaringer og rask behandlingstid.
Ditt eget beste eksempel på
fintech?
Amazon Go er utrolig spennende.
Kombinasjon fintech og retailtech.
Sømløst. Utfordrer hele
kjøpsprosessen. Mer nærliggende
liker jeg equity crowdfunding. Det
skaper en handelsplass for tidligfase investeringer i start-ups
som alle har tilgang til - ikke bare
profesjonelle investorer.
Dine andre favoritt-eksempler på
fintech internasjonalt og nasjonalt?
Biometriske ID løsninger, regtech
som forenkler hele compliance
prosessen for både myndigheter og
aktører

Hva slags mental modell bruker du
for å forklare hvordan det funker?
Alle mennesker har behov for å
betale, låne eller spare/forvalte/
investere penger. Det har vi gjort
i hundrevis av år og kommer
til å fortsette med. Men nå har
teknologer og designere sluppet til
og tenkt ut helt nye måter vi kan
fortsette å gjøre disse tre enkle
gjøremålene våre: betale, låne,
investere.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
ID og sikkerhetsløsninger. Lån og
andre tjenester til gründere og
småbedrifter.
En favoritt fintech sitat?
“En fintech er en startup som
trenger tillatelse fra myndighetene
for å eksistere.” - sitat David

Baum. Det sier alt om hvorfor
myndighetene må engasjere
seg aktivt og konstruktivt med
bransjen!
En kul faktum om fintech, et tall,
eller en graf?
Kinesiske Alipay gjennomførte
250.000 betalingstransaksjoner i
sekundet en novemberdag i
2017. Verdt å følge med på Kina!

KURS SPØRSMÅL
Hva er fintech?
a) Et selskap
b) Bioteknologi
c) Sammensmeltningen av finans, design
og teknologi

Hva er en konsesjon?
a) En type tillatelse for å gjennomføre
tjenester
b) Et regelverk i banken
c) Et start-up selskap

Skiller startups innen fintech seg fra
andre startups?
a) Ja, de må ha tiltalelse fra
finanstilsynet før de kan drifte
b) Nei, det er ingenting som skiller
fintech startups fra andre startups
c) I noen tilfeller på fintech selskaper
ha tillatelse fra finanstilsynet før de kan
drifte

FINTECH
LIV FREIHOW
DIREKTØR
NÆRINGSPOLITIKK
IKT-NORGE

RIKTIG SVAR
Sammensmeltningen av finans, design og
teknologi

En type tillatelse for å gjennomføre
tjenester

Ja, de må ha tiltalelse fra finanstilsynet
før de kan drifte

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

FINTECH med Liv Freihow, IKT-Norge
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PODKAST #109 ENERGITEKNOLOGI SOM FORANDRER VERDEN. MONIKA INDE ZSAK, BKK GRØNN INVEST

Tema

Perspektiv

Energiteknologi som
forandrer verden

ENERGYTECH
MONIKA INDE ZSAK
CEO
BKK GRØNN INVEST

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i BKK
Grønn?InVest, Monika Inde Zsak om hvordan investeringsselskapet
samarbeider med de beste oppstarts-selskapene i Norge innenfor
fornybar energi. Monika gir sitt synspunkt på hvilke selskaper
som har potensialet til å utgjøre en forskjell i eksisterende eller
nye markeder innenfor fornybar energi, og forteller oss om hvilke
innovative løsninger som er i ferd med å vokse frem i dette
markedet nå.

Om bedriften
BKK Spring AS, tidligere BKK Grønn InVest ble opprettet i 2017.
BKK Spring investerer i oppstart- og vekst-virksomheter som
utvikler disruptive/innovative løsninger innen fornybar energi.
Selskapet ser etter gode ideer og selskaper som har potensialet
til å utgjøre en forskjell i eksisterende eller nye markeder innenfor
fornybar energi. BKK Spring er blant annet med-investor i
selskapene Tibber, Sevendof og Bergen Carbon Solutions.

Refleksjon
Lytt til podcast
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Teknologi kan hjelpe oss med å bruke energi på en smartere og
mer bærekraftig måte i fremtiden. Hvilke selskaper har potensialet
til å utgjøre en forskjell i eksisterende eller nye markeder innenfor
fornybar energi?

ENERGYTECH med Monika Inde Zsak, BKK Grønn InVest

Tema:		

ENERGYTECH

Gjest:

Monika Inde Zsak

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

BERGEN

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Fornybar energi
• Innovasjon
• Investering
Anbefalt lesing:

• https://www.bkk.no/

Podkast #109

For å ha nok energi
i fremtiden og samtidig
ikke drepe planeten
vår må vi produsere,
transportere og bruke
energien bærekraftig og
smart, det er nettopp der
teknologien spiller sin
viktige rolle.
- Monika Inde Zsak

ENERGYTECH med Monika Inde Zsak, BKK Grønn InVest
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i energi-tek?
Jeg er en teknologi-optimist,
engasjert investor og travel
småbarnsmor – har litt ekstra
lopper i blodet og er over snittet
interessert i bærekraft. Jeg ble
interessert i fysikk og matematikk
på ungdomsskolen fordi jeg hadde
en utrolig kul fysikklærer som
demonstrerte fart og avstand
gjennom å skyte med luftgevær på
veggen. Hun vekket interessen min
og var flink til å vise mulighetene
som ligger i å beherske fysikk og
matematikk.
Hva gjør dere på jobben?
Vi samarbeider med de beste
oppstarts-selskapene for å gjøre
en forskjell med ny teknologi og
nye forretningsmodeller innenfor
fornybar energi.
Hva er egentlig energi-tek?
Energi er livs-kritisk og nødvendig
for utvikling av samfunnet og
deg og meg, men vi tenker ikke
over det. Vi tar energien for gitt.
Uten tilgang til energi virker
ikke datamaskinen, du kan
glemme mobilen og de fleste
transportmidler, mange vil fryse i
hjel om vinteren og menneskeliv

går tapt når kritisk medisinsk utstyr
slutter å virke. For å ha nok energi
i fremtiden og samtidig ikke drepe
planeten vår må vi produsere,
transportere og bruke energien
bærekraftig og smart. Her spiller
teknologien en viktig rolle.
Hvorfor er det så spennende?
Fordi det har potensial til virkelig å
gjøre en forskjell, både i i-land og
u-land.
Ditt beste eksempel på energi-tek?
Her vil jeg trekke frem utvikling
og mulighetene innenfor
batteriteknologi. Et eksempel
er elbiler og hvordan disse
på grunn av ny, bedre og
billigere batteriteknologi blir
konkurransedyktige med fossile
biler, og etter hvert tyngre fossile
kjøretøy.
Har du andre gode eksempler
på energi-tek internasjonalt og
nasjonalt?
Ja, her vil jeg trekke frem
et spennende norsk-svensk
oppstarts-selskap, Tibber. Et ungt
digitalt energiselskap som blant
annet har utviklet en plattform og
lade-roboter for elbiler.
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Hvordan funker det egentlig?
«Lade-robotene» beregner hvor
lang tid det vil ta å fylle opp
batteriet og planlegger ladingen slik
at de timene med lavest strømpris
og størst mulig kapasitet i
strømnettet utnyttes mest. Dette er
bra for miljøet, lommeboken og kan
spare samfunnet for unødvendige
investeringer i strømnettet.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Norge er på verdenstoppen når
det gjelder kjøp og bruk av elbiler.
Vi har tilgang på rikelige mengder
fornybar energi gjennom vannkraft,
vi er høykompetente, har moderne
infrastruktur og har elbil-tetthet
på verdenstoppen. Dette er
konkurransefortrinn vi må utnytte.

Et favorittsitat om energiteknologi?
«Fremtiden er elektrisk».

KURS SPØRSMÅL
Hvordan varmer BKK opp Bergen by?
a) Bergen by går nå inn for å
implementere radiatorer med fornybar
vannkraft i alle husholdninger som BKK
finansierer
b) BKK brenner søppel som blir til
termisk energi i form av varme
c) Varmekabler av karbon nanofiber –
gjenbrukt CO2 - i bakken

CO2 er et kjent avfallsstoff når søppel
brennes. Hvilken grønn sirkulær prosess
bidrar BKK Grønn InVest med her?
a) CO2’en konverteres fra røykgassen til
et material med mange bruksområder
for gjennom investeringer i selskapet
Bergen Carbon Solution som jobber
med å bruke CO2 til å produsere karbon
nanofiber – som er spådd til å være et
fremtidsmateriale
b) BKK Grønn InVest har investert
i selskapet NAC - Norway Air
Carboncollector som har kjøpt opp
hele luftrommet over Bergen for å drive
karbonfangst av avfallsgassen, som
samles og blir brukt til å lage kabler av
materialet karbon nanofiber
c) BKK Grønn InVest har finansiert et
eget anlegg for Norsk Gjenvinning i
Bergen for å drifte brenningen av søppel
der filtrerende turbiner skaper splitter
atomene med hydrogen og vann som
avfallsstoffer

Hvilket land har høyest elbiltetthet?
a) Sverige
b) Danmark
c) Norge

CO2’en konverteres fra røykgassen til
et material med mange bruksområder
for gjennom investeringer i selskapet
Bergen Carbon Solution som jobber
med å bruke CO2 til å produsere karbon
nanofiber – som er spådd til å være et
fremtidsmateriale

Norge

ENERGYTECH
MONIKA INDE ZSAK
CEO
BKK GRØNN INVEST

RIKTIG SVAR
BKK brenner søppel som blir til termisk
energi i form av varme

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

ENERGYTECH med Monika Inde Zsak, BKK Grønn InVest
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PODKAST #176 BEHOVSDREVET VELFERD. CECILIE CAMPBELL, ALV (ARENA FOR LÆRING OM VELFERDSTEKNOLOGI)

Tema

Perspektiv

Behovsdrevet velferd

LØRNSOC
CECILIE CAMPBELL
LEDER
ALV (ARENA FOR LÆRING
OM VELFERDSTEKNOLOGI)
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder av ALV
Møre og Romsdal, Cecilie Campbell, om behovsdrevet innovasjon
og velferdsteknologi. ALV-Møre og Romsdal er en læringsarena
for velferdsteknologi, driftet gjennom et partnerskap mellom
NTNU i Ålesund og 19 kommuner. I podcasten forteller Cecilie
om hvordan velferdsteknologi kan gi en ny hverdag til mennesker
med utviklingshemming. Silvija og Cecilie diskuterer også hva
det kan skyldes at etikken har fått en renessanse etter at
velferdsteknologi kom på banen.

Om bedriften
ALV-Møre og Romsdal er en læringsarena for velferdsteknologi,
driftet gjennom et partnerskap mellom NTNU i Ålesund og 19
kommuner. ALV-Møre og Romsdal jobber for å bygge og dele
kunnskap om velferdsteknologi gjennom samarbeid mellom det
offentlige, akademia, bruker-organisasjoner, privat næringsliv og
andre samfunnsaktører.

Refleksjon
Velferdsteknologi gir en ny og bedre hverdag for personer med
funksjonsnedsettelser, men hvilke etiske dilemmaer dukker opp
når man skal ta i bruk slik teknologi?

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Cecilie Campbell

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

MOLDE

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• LV
• Velferdsteknologi
• Etikk
Anbefalt lesing:

Lytt til podcast
• https://www.alv-moreogromsdal.no/
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LØRNSOC med Cecilie Campbell, ALV (arena for læring om velferdsteknologi)

Podkast #176

Velferdsteknologi
skal benyttes der det kan
føre til at mennesker
opplever økt grad av
trygghet, frihet og
mestring, og den skal
føles minst mulig
inngripende. AI, robotics,
videokommunikasjon,
VR, digitale tilsyn og
spillteknologi i læring,
smarthusprosjekt og
radarteknologi er alle
eksempler på teknologier
som både kan brukes og
blir brukt i våre prosjekter.
- Cecilie Campbell
LØRNSOC med Cecilie Campbell, ALV (arena for læring om velferdsteknologi)
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Intervju
Hvem er du og hvordan ble du
interessert i teknologi?
I utgangspunktet sosionom,
men har etter dette tatt ledelse,
prosjektledelse, tjenestedesign og
innovasjonskultur, bærekraft og nye
forretningsmodeller. Får spenning
av å utfordre det etablerte og å se
ting på nye måter det er mulig å
finne løsninger som er bedre enn
de eksisterende. Velferdsteknologi
var helt spot on til den drivkraften.
Jeg ble fasinert av mulighetene i
teknologien ovenfor brukerenes og
pasientenes behov.
Hva gjør dere på jobben?
Vi jobber med
velferdsteknologiprosjekter,
utviklings-forskningsprosjekter.
I tillegg er en stor del av jobben
informasjon, mobilisering og
undervisning.
Hvorfor er dette viktig?
Velferdsteknologi skal benyttes
der det kan føre til at mennesker
opplever økt grad av trygghet,
frihet og mestring. Og minst
mulig inngripende. Samfunnet
må gjenspeiles i måten vi gir
velferdstjenester på. Vi har ikke
lov å stoppe opp, vi er på jakt
etter best mulig kvalitet i tiden vi

lever i. Dette må også da bli tatt
på alvor også i utdanningene.  Vi
jobber mye med samskapingen i
disse prosjektene jeg tidligere
nevnte. Hvordan forstå at
1+1 blir. Ekspertrollen må
vike/ eller hvertfall stå litt
i bakgrunnen for å slippe inn
andres ynspunkter og ståsteder
til egen læring- og igjen lære nytt.
Det er en argentinsk tango, hver
eneste gang! Det er utrolig når for
eksempel en prosjektgruppe med
deltagere fra forskjellige kulturer
og organisasjoner knekker koden
og plutselig drar i samme retning.
Og det aller beste er kanskje når
de oppdager det og kan le og
spøke med alle de kompliserte
diskusjonene. Innovasjon og
endring skaper bråk og friksjon,
men for en sinnsyk drive det blir av
det.
Hva er de mest interessante
kontroversene?
Når etikk blir dratt frem i
forbindelse med teknologi.
Etikken har fått en renessans etter
velferdsteknologi kom på
banen. AI, robotics, videokomm
unikasjon, VR, digitale tilsyn,
spillteknologi og psykologi inn
i læring, smarthusprosjekt og
radarteknologi. ALV er oppgaven å
legge utfordringene og behovet på
bordet. Liker godt den behovsnære
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tilnærmingen, det ligger mye gull
i menneskers innsikt av egen
situasjon. Det er ikke teknologien
alene som gjør velferdsteknologi
interessant, det er tilnærmingen til
behov og da er velferdsteknologi et
middel for å nå et mål.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
De miljøene som for eksempel ALV
Møre og Romsdal som har knekt
koden for virkelig tverrfaglig og
tverrorganisatorisk samarbeid.
Viktigste poeng fra vår samtale?
Innovasjon i store organisasjoner
kan kjennetegnes som å «Danse
mellom en tilstand på kanten av
kaos, og en tilstand på kanten av
stabilitet».

KURS SPØRSMÅL
Hva er velferdsteknologi?
a) All teknologi som NAV tar i bruk i
Norge, blir automatisk klassifisert som
velferdsteknologi
b) Vi vet at samfunnet går videre,
men behovene består - og dersom en
teknologi kan brukes i velferdstjenestene
på en måte som gir trygghet frihet og
mestring, blir dette klassifisert som
velferdsteknologi
c) Velferdsteknologi er når teknologien
gis ut gratis

Hvilke jobber kommer vi til å ha i
fremtiden?
a) Yrker basert på håndtering av
teknologiske verktøy
b) De jobbene vi skaper og ikke de vi
beskytter
c) Vi trenger flere helsearbeidere

Hvilket ledd menes å være en viktig
bidragsyter i å definere hva de såkalte
varme hendene er?
a) Brukeren av fremtidens
velferdsløsninger er den enkelte som må
få være med å definere
b) Etiske og filosofiske fagutdannede må
mer inn i helsevesenet for å drøfte etiske
prinsipper for å skape et mest mulig
humant grensesnitt mellom pasienter av
teknologiske løsninger
c) Demokratiet. Vi må selv stemme
oss i retning av mer etisk pleie i
helseomsorgen

LØRNSOC
CECILIE CAMPBELL
LEDER
ALV (ARENA FOR
LÆRING OM
VELFERDSTEKNOLOGI)

RIKTIG SVAR
Vi vet at samfunnet går videre, men
behovene består - og dersom en
teknologi kan brukes i velferdstjenestene
på en måte som gir trygghet frihet og
mestring, blir dette klassifisert som
velferdsteknologi

De jobbene vi skaper og ikke de vi
beskytter

Brukeren av fremtidens velferdsløsninger
er den enkelte som må få være med å
definere

Scann og besøk bedriften

https://www.alv-moreogromsdal.no/

LØRNSOC med Cecilie Campbell, ALV (arena for læring om velferdsteknologi)
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PODKAST #178 KOMMUNENES MULIGHETER. METTE JANE HOLAND, MOLDE KOMMUNE

Tema

Perspektiv

Kommunenes muligheter
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Personal- og
organisasjonssjef i Molde Kommune, Mette Jane Holand, om
offentlighetens rolle som en entusiastisk innovatør, versus som
en overforsiktig kontrollør. Mette Jane forteller om sine erfaringer
som Personal- og organisasjonssjef, og gir oss større innsikt i
hva som kreves for at innbyggerne i en kommune skal få de gode
tjenestene de har krav på. Silvija og Mette Jane diskuterer også
hvordan organisasjoner best kan inspireres til endringsvillighet.

LØRNSOC
METTE JANE HOLAND
PERSONAL-OG
ORGANISASJONSSJEF
MOLDE KOMMUNE
Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften
Molde er en kommune i Romsdal i Møre og Romsdal. Dagens
kommune ble etablert 1. januar 2020 ved sammenslåing
av Nesset, Midsund og Molde. Kommunen grenser i vest
til Aukra, i sørvest til Ålesund, i nord mot Hustadvika og
i øst mot Gjemnes, Tingvoll og Sunndal og i sør
til Vestnes og Rauma og til Lesja i Innlandet. Byen Molde er
sentrum i kommunen. Kommunen hører inn under Molde
lensmannsdistrikt i Nordmøre og Romsdal politidistrikt, Romsdal
domssogn og Frostating lagdømme. Molde dekket tidligere de
to prestegjeldene Molde og Bolsøy i Molde domprosti.

Refleksjon
Lytt til podcast

Mette ønsker at kommunene inviteres inn i markedet. Hva kan
private aktører lære av det offentlige med tanke på hvordan man
går fram for å gjøre innovative ideer om til virkelighet?

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Mette Jane Holand

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

MOLDE

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Hva en endringsguide er
• Hvordan skape gode tjenester
• Innovasjon og ledelse
Anbefalt lesing:

• LØRN.TECH for flotte faglige innspill
som kan dekke våre behov og som
vi må vurdere innen; LawTech,
FinTech, EnergyTech, BioTech, Droner,
Gamification, IoT og Big Data  
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Podkast #178

Vi må levere
tjenester på nye måter i
tiden som kommer for å
håndtere demografiske
utfordringer, trangere
økonomiske rammer
og miljøutfordringer.
Tidsriktige tjenester ut
ifra brukers behov der
man utnytter muligheter
som distanseundervisning,
satelittlegevakt, drone
for brann og redning,
dette gir gode tjenester i
kommunen.
- Mette Jane Holand
LØRNSOC med Mette Jane Holand, Molde Kommune
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i VR?
Mette Jane Holand, personalog organisasjonssjef i Molde
kommune. Bestiller av digitale
tjenester til interkommunal
IKT-avdeling. Styremedlem i
NCE iKuben.
Hva er det viktigste dere gjør
på jobben?
Innbyggere i kommune skal
ha gode og tidsrike tjenester
– vi må undersøke om de får
det. Bidra til samfunnsutvikling
og bærekraftsatsing.  Vi skal være
en “åpen” kommune gjennom
samarbeid for utvikling.
Hva fokuserer du på innen VR?
Matematikkundervisning. Ønsker
om testing innen: innen spes.
ped, helserelaterte tiltak
innenfor eksempel psykisk
helsehjelp, demens, opplæring
innen flyktningtjenesten og
HMS. Viktig for oss å koble oss
på de kompetansemiljøene som
arbeider seriøst med dette.

Hvorfor er det spennende?
Trigger og engasjerer elver og
opplæring generelt. Gir bedre
resultat. Lærere har mer i
verktøykassa for å tilpasse
undervisning. Få differensiere
læring uten å stigmatisere.
Innbyggere og brukere har kommet
lenger enn kommunen så vi må
ha raskere omstilling. Vi etablere
nå tverrfaglig tenketank for unge
med tema digitalisering, miljø og
omstilling.

Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Ledelse som legger til rette
for utvikling og håndtering
av endringer, og deltakelse i
kunnskapsklynger for å trene
på samskaping. Som Pippi
Langstrømpe sier; «Hvorfor skal
jeg svare læreren på spørsmål hun
allerede kan?». I fremtiden må vi
«skape svar» mtp muligheter vi
har og vil få, og ikke minst innen
bærekraft.

Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Det magiske som skjer når
ledere og medarbeidere trer inn
i utfordringer vs skylder på noe
utenfor eget handlingsrom og
arbeider tverrfaglig vs å arbeide
med de som er mest lik seg selv.
Magi oppstår også når ansatte og
brukere får følelsen: «aha – går
dette an å løse på den måten?» .

Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette? Vi har tillit til nasjonale
myndigheter som vil regulere de
muligheter vi klarer å skape. Etikk
og juss vil bli ivaretatt. I Norge
klarer vi å se tverrfaglig og 360
grader. Det legges til rette for
konkurransekraftig næringsutvikling
som vi er helt avhengig av.  

Dine egne prosjekter siste året?
Implementere
Innovasjonsstrategien i hele
organisasjonen.
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En favoritt VR sitat?
Fra en av våre elever: Før så vi på
NRK Super at noen skoler lot elever
få prøve spennende ting – nå er vi
blitt en slik skole.
Viktigste poeng fra vår samtale?
Ledelse og klyngedeltagelse.
Inviter kommunene med på
utviklingsprosjekter – vi ser
ikke alle muligheter selv – gi
innspill . En innbygger skal være
stolt av kommunen sin!  

KURS SPØRSMÅL
Hva gjør en endringsguide?
a) En endringsguide tilrettelegger for å
prøve nye ting
b) En endringsguide legger opp
individualiserte kurs til de ansatte så de
kan oppdatere kompetansen sin
c) En endringsguide jobber for å øke
innovasjons staben i ulike selskaper

Hvordan mener Mette vi må jobbe for å gi
innbyggere i en kommune gode tjenester
som de trenger?
a) Det må allokeres mer midler for
å kunne modernisere systemene i
kommunene
b) For å gi innbyggere i en kommune
gode tjenester som de trenger, må vi
slutte å tro, vi må spørre dem!?
c) For å gi innbyggere i en kommune
gode tjenester som de trenger, må
kommunene bli flinkere til å dele hva
som fungerer i sin kommune så vi kan
lære av hverandre

Marit nevner et prosjekt i Molde, hvor de
har implementert et nytt digitalt verktøy
inn i matematikk undervisningen på en
skole. Hvilken teknologi har de innført?
a) AI
b) 3D-printing
c) VR

For å gi innbyggere i en kommune gode
tjenester som de trenger, må vi slutte å
tro, vi må spørre dem!?

VR

LØRNSOC
METTE JANE HOLAND
PERSONAL-OG
ORGANISASJONSSJEF
MOLDE KOMMUNE

RIKTIG SVAR
En endringsguide tilrettelegger for å
prøve nye ting

Scann og besøk bedriften

https://www.molde.kommune.no/

LØRNSOC med Mette Jane Holand, Molde Kommune
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PODKAST #186 RELEVANTE LÆRINGSØKTER. KIRSTEN G. KILDE, EVJE SKOLE

Tema

Perspektiv

Relevante læringsøkter
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med avdelingsleder
ved Evje skole,?Kirsten G. Kilde, om digitale skills og digital
skaperkraft. Kirsten deler av sine erfaringer om hvordan det har
fungert å innføre iPad i skolen, og hva det betyr for grunnlaget i de
unges digitale kompetanse for fremtiden. I podcasten diskuterer
også Silvija og Kirsten hvordan dette grunnlaget synes å legges for
den yngre generasjonen. Tilegner barna seg digitale ferdigheter i
eller utenfor skolen?

LØRNSOC
KIRSTEN G. KILDE
AVDELINGSLEDER
EVJE SKOLE

Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften
Evje skole er en barneskole i Bærum kommune, Akershus. Skolen
ble grunnlagt i 1865 og er dermed Bærums eldste kommunale
barneskole. Skolen ble nyoppført i 2010 med moderne og lyse
arealer og et flott amfi. Skolen har 370 elever fordelt på 1.-7. trinn
og innføringsklassene. Evje skole har også ansvaret for alle de
tospråklige lærerne i Bærum kommune og tilsammen har skolen
100 medarbeidere fordelt på SFO, Evje 1-7, IFK og tospråklige
lærere.

Refleksjon
Lytt til podcast

Nettbrett og andre teknologiske hjelpemidler blir en stadig større
del av skolehverdagen til norske elever. Hva mener du er de
største utfordringene med den økende digitaliseringen i skolen?
Vil det for eksempel gå ut over elevenes skriveferdigheter?

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Kirsten G. Kilde

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

BÆRUM

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Digitale skills
• Relevant kunnskap for fremtiden
• iPadimplimentering i skolen
Anbefalt lesing:

• https://www.evjeskole.no/
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Podkast #186

Det å innføre
iPad utretter ikke
digitale mirakler – det
gir muligheter hvis vi tar
det i bruk på en måte
der egenarten eller det
geniale ved iPad kan bli
brukt. Så det krever mot og
kompetanse av læreren til
å prøve ut.
- Kirsten G. Kilde

LØRNSOC med Kirsten G. Kilde, Evje skole
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i edtech?
Jeg er avdelingsleder med ansvar
for iPad-implementeringen på
Evje skole. Jeg er opptatt av at
teknologien skal gjøre elevenes
læring enda mer relevant, at eleven
kan ta i bruk ulike måter å tilegne
seg kunnskap og ferdigheter på,
og at de tar mer del i sin egen
læringsprosess.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben? I den delen av jobben
min som er knyttet til edtech,
stimulerer og oppfordrer jeg til
bruk av iPad, der målet er å øke
elevenes aktivitet, skape variasjon
og forsterke den tilpassede
opplæringen. For å oppnå dette er
jeg opptatt av at lærere deler både
gode og dårlige erfaringer med
hverandre.
Hvorfor er det så spennende?
Det er spennende fordi vi ved bruk
av edtech kan gjøre at elevene
opplever undervisningen som mer
relevant og meningsfull. Dette gir
en bedre skolehverdag for elevene,
og det er en fordel for samfunnet
at flere elever har en optimal
skolegang og ønsker å ta høyere
utdanning.
44 LØRNSOC med Kirsten G. Kilde, Evje skole

Hva synes du er de mest
interessante kontroversene
Å innføre iPad-bruk i under
visningen utretter ikke digitale
mirakler – det gir muligheter hvis
vi tar det i bruk på en måte der vi
utnytter alle fordelene ved iPad. Så
det krever modighet fra læreren å
prøve ut.
Dine andre favoritteksempler på
edtech internasjonalt og nasjonalt?
Her vil jeg nevne Hololens, som
gjør komplekse eller utilgjengelig
temaer mer levende og tilgjengelig
for elevene. Å kunne vandre inn i
litteraturen slik at den oppfattes
levende, kan være med på å blåse
nytt liv i interessen til elevene
som for lengst har lagt vekk
skjønnlitteraturen.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Kreativitet, samarbeid, kommu
nikasjon og kritisk tenkning. Vi
må bli gode til å lære, for verden
endrer seg raskt. Samtidig må
vi holde fast ved fundamentet
og de grunnleggende verdiene
i samfunnet vårt. I tillegg må vi
forberede oss på å leve i en verden
der både arbeidslivet og tjenester vi
bruker i hverdagen, vil endres og bli
mer digitalisert.

Er det noe vi gjør her i Norge
som er unikt? Vi er flinke til
å implementere teknologi og
programmering i skolen.
Har du et sitat om edtech du
liker spesielt godt?
«When children create for
the world they make it good.
When children create only for their
teacher they make it good enough.»
Viktigste poeng fra samtalen vår?
Det er viktig å implementere
ny teknologi, prøve det ut, feile
og lære av det – og samtidig
fortsette med den undervisningen
som virker.

KURS SPØRSMÅL
Hva er det Kirsten har jobbet med det
siste året på Evje barneskole?
a) Fysisk aktivitet
b) Forsket på bruk av datamaskin i
undervisning
c) Implementere Ipad i undervisningen

Hva brukes Showbie til?
a) Det er en app som brukes som
kommunikasjonsverktøy for elever og
lærere, hvor de kan levere oppgaver,
få oversikt over lekser, timeplan og
karakterer b.la.
b) En App lærere bruker for å holde
oversikt over pensum
c) En App som forteller hva du må gjøre
for å få bedre karakterer

Hva er digital dannelse i form av skills?
a) Kunne være kritisk, reflekterende og
åpen for den informasjonen man finner
b) Være god til å finne riktig informasjon
c) Kunne jobbe på pc uten behov for
lærebøker

LØRNSOC
KIRSTEN G. KILDE
AVDELINGSLEDER
EVJE SKOLE

RIKTIG SVAR
Implementere Ipad i undervisningen

Det er en app som brukes som
kommunikasjonsverktøy for elever og
lærere, hvor de kan levere oppgaver,
få oversikt over lekser, timeplan og
karakterer b.la.

Kunne være kritisk, reflekterende og
åpen for den informasjonen man finner

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

LØRNSOC med Kirsten G. Kilde, Evje skole
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PODKAST #189 KILDEKRITIKK. RAGNHILD A. OMHOLT, EVJE SKOLE

Tema

Perspektiv

Kildekritikk

LØRNSOC
RAGNHILD A. OMHOLT
LÆRER
EVJE SKOLE

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med lærer ved Evje
skole, Ragnhild A. Omholt, om kildekritikk og ferdigheter. – Det
er vanskelig for elevene å finne god informasjon når man har
uendelige mengder med informasjon. Derfor er kildekritikk en
viktig ferdighet for fremtiden, forteller hun i episoden. I podcasten
diskuterer Silvija og Ragnhild hvordan vi kan lære barna om
kildekritikk, og viktigheten av å gjøre digitale verktøy relevante for
unge. For hvorfor skal man navigere med nye verktøy om man
ikke vet hva man skal med dem?

Om bedriften
Evje skole er en barneskole i Bærum kommune, Akershus. Skolen
ble grunnlagt i 1865 og er dermed Bærums eldste kommunale
barneskole. Skolen ble nyoppført i 2010 med moderne og lyse
arealer og et flott amfi. Skolen har 370 elever fordelt på 1.-7. trinn
og innføringsklassene. Evje skole har også ansvaret for alle de
tospråklige lærerne i Bærum kommune og tilsammen har skolen
100 medarbeidere fordelt på SFO, Evje 1-7, IFK og tospråklige
lærere.

Refleksjon
Lytt til podcast
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Å lære seg å være kritisk til kilder er viktig kunnskap nå som all
verdens informasjon ligger lett tilgjengelig for alle, og man lett kan
bli villedet i søken etter informasjon. Men er det i det hele tatt
mulig å lære barn god kildekritikk, eller er sunn skepsis noe man
må være født med?

LØRNSOC med Ragnhild A. Omholt, Evje skole

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Ragnhild A. Omholt

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

BÆRUM

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Nye samarbeidsformer
• Kildekritikk i skolen
• Nye læringsmodeller i skolen
Anbefalt lesing:

• https://www.baerum.kommune.no/

Podkast #189

Det er vanskelig
for elevene å finne god
informasjon når man
har uendelige mengder
med informasjon. Derfor
er kildekritikk en viktig
ferdighet for fremtiden.
- Ragnhild A. Omholt

LØRNSOC med Ragnhild A. Omholt, Evje skole
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i edtech?
Jeg har alltid likt teknologi og
synes det er spennende å se
hvordan verden utvikler seg.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Å lære elevene å navigere i en
verden hvor det er utrolig mange
impulser og mye informasjon.
Tørre å la elevene være kreative og
utforskende.
Hva fokuserer du på innen edtech?
Å lære å bruke de forskjellige
verktøyene på en grunnleggende
måte. Programmer og apper
forandrer seg, så man må lære
grunnleggende ferdigheter og
tankemåter som man kan overføre
til andre apper/programmer.
Hvorfor er det så spennende?
Fordi det er fremtiden. Vi aner
ikke hva slags jobber noen av
elevene kommer til å få, og det er
spennende å se hvordan verden
utvikler seg sammen med elevene.

Hva synes du er de mest
interessante kontroversene?
Dannelse har forandret seg. Man
må lære barn å navigere i den
digitale plattformen – ikke bare i
trafikken.
Dine egne prosjekter siste året?
Jobbet mye med nettvett og
kildekritikk. Det er vanskelig for
elevene å finne god informasjon når
man har uendelige mengder med
informasjon.
Har du andre gode eksempler
på edtech internasjonalt og
nasjonalt?
Samarbeid mellom apputviklere/
techselskaper og skole. Skedsmo
kommune + dragonbox, BBC
+ micro:bit.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Å kunne navigere med alle
hjelpemidler og muligheter man
har.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Man har IKT som grunnleggende
ferdighet i læreplanen.
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En favorittsitat om edtech?
«Google er din venn» er noe jeg har
sagt ofte til venner og elever, men
man må vite hvordan man bruker
Google.
Viktigste poeng fra vår samtale?
Det er ikke noe galt med
verktøyene, så lenge man vet
hvordan man bruker dem.

KURS SPØRSMÅL
Hva har Bærum kommune gjort for å
effektivisere skolehverdagen?
a) Gjennom digitalisering hvor elevene får
hver sin Ipad til undervisningen
b) Undervisning hvor elevene kan be om
et nettbrett ved behov
c) Elevene får bruke eget nettbrett i
undervisningen om de ønsker

Hvordan løser Bærum kommune den
digitale skolehverdagen i forhold til den
nasjonale læringsplanen?
a) Læringsplanen blir endret i samhold
med endringene i skolesystemet
b) Lærerne tolker læringsplanen
individuelt for å ruste sine elever til
framtiden
c) De jobber med å kunne endre den
nasjonale læringsplanen for at det skal
fungere

Hvilken ferdighet fokuseres det på
ved bruk av internett i forhold til en
lærebok?
a) Kildekritikk
b) Datakunnskap
c) Applikasjonsnedlasting

LØRNSOC
RAGNHILD A. OMHOLT
LÆRER
EVJE SKOLE

RIKTIG SVAR
Gjennom digitalisering hvor elevene får
hver sin Ipad til undervisningen

Lærerne tolker læringsplanen individuelt
for å ruste sine elever til framtiden

Kildekritikk

Scann og besøk bedriften

https://www.baerum.kommune.no/

LØRNSOC med Ragnhild A. Omholt, Evje skole
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PODKAST #191 DYBDELÆRING. ANNETTE IVERSEN AARFLOT, BEKKESTUA BARNESKOLE

Tema

Perspektiv

Dybdelæring

LØRNSOC
ANNETTE IVERSEN
AARFLOT
LÆRER
BEKKESTUA BARNESKOLE
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med lærer ved
Bekkestua barneskole, Annette Iversen Aarflot, om fremtidens
læring. – De viktigste ferdighetene for fremtiden er å stille
spørsmål, og å være både undrende og kritisk. Det å kunne finne
løsninger på utfordringer. Se og forstå sammenhenger og det å
anvende ulike digitale verktøy på smarte måter, forteller hun i
episoden. Annette deler sine synspunkter på hvordan vi bør jobbe
for å gi den beste læringen til barna. Silvija og Annette diskuterer
også hva som vil være de viktigste ferdighetene i tiårene som
kommer, og hvordan vi legger grunnlaget for den fremtiden i
dagens skole.

Om bedriften
Bekkestua barneskole er en ny skole som startet opp i august
2014. Skoleåret 2020-2021 er vi 462 elever på 1.-7. trinn fordelt på
21 klasser. Bekkestua barneskole er en fremtidsrettet skole, og
læringen foregår i et teknologitett læringsmiljø. Digitale verktøy
brukes der dette gir bedre læring for elevene.

Refleksjon
Læringsteknologi og digitale hjelpemidler blir en større og større
del av undervisningen i skolen, men har det gjort det enklere eller
vanskeligere å lære enn før?

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Annette Iversen Aarflot

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

BÆRUM

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Dybdelæring
• Fremtidens læring
• Ferdigheter
Anbefalt lesing:

Lytt til podcast
• https://bekkestua.barneskole.no/
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De viktigste
ferdighetene for fremtiden
er å stille spørsmål, og
å være både undrende
og kritisk. Det å kunne
finne løsninger på
utfordringer. Se og forstå
sammenhenger og det å
anvende ulike digitale
verktøy på smarte måter.
- Annette Iversen Aarflot

LØRNSOC med Annette Iversen Aarflot, Bekkestua barneskole
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i edtech?
Jeg begynte som lærer ved
Bekkestua barneskole høsten
2015. Skolen hadde da vært med i
Bærum kommunes prosjekt med
læringsbrett i et halvt år. Fra første
dag synes jeg dette var et viktig
prosjekt for utviklingen av elevenes
skolehverdag – læring, og for
utviklingen av min lærerrolle.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi jobber hver dag med å skape
læringssituasjoner der målet er at
hver enkelt elev skal oppleve faglig
og sosial utvikling, hver elev skal
utfordres og oppleve mestring.
Hva fokuserer du på innen edtech?
Jeg jobber med å skape
undervisning der elevene bruker
læringsteknologi på ulike måter
som gir godt læringsutbytte. For
å få til dette må jeg selv stadig
utvikle meg digitalt og jobbe med
hvordan det digitale bør brukes på
didaktisk smarte måter.

Hvorfor er det så spennende?
- Motiverte og engasjerte elever
- Større muligheter og enklere å
tilpasse til hver elev (både å gi
utfordringer og forenkle)
- En mer elevaktiv og variert
skolehverdag.
- Elevene har mange
uttrykksmuligheter gjennom det
digitale (muntlig, skriftlig, vise …)
- Mulighetene til å kombinere
digitale verktøy med f.eks.
konkreter og hvordan bruke ulike
apper i kombinasjon
Dine egne prosjekter siste året?
Jeg jobber daglig sammen
med mine kollegaer der vi
utvikler læringssituasjoner med
utgangspunkt i kompetansemål fra
læreplanen. Noe som er viktig for
oss er å jobbe på tvers av fag slik
at vi skaper helhet og har tid til å
jobbe grundig med ulike temaer
sammen med elevene.

52 LØRNSOC med Annette Iversen Aarflot, Bekkestua barneskole

Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
- Å stille spørsmål, og å være både
undrende og kritisk
- Å kunne finne løsninger på
utfordringer, ha noen verktøy
- Å se og forstå sammenhenger
og kunne bruke kunnskap i nye
situasjoner
- Å kunne samarbeide med andre,
være lyttende og initiativrik
- Å kunne jobbe selvstendig – drive
seg selv framover, være god på
arbeidsprosess
- Å anvende ulike digitale verktøy
på smarte måter, kombinere ulike
verktøy

Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Samarbeid er et område jeg tenker
at Norge har kommet langt med.
Jeg tror den nye læreplanen er
veldig bra for Norge. Blant annet
tenker jeg at fokuset på å ha tid til
å jobbe grundigere er positivt.
Et favorittsitat om edtech?
Jeg har ikke noe favorittsitat, men
tenker daglig «Hvilke muligheter
gir de digitale verktøyene i denne
læringsprosessen? Muligheter vi
ikke hadde hatt uten det digitale»

KURS SPØRSMÅL
Hvordan opplever Annette bruken av
digitale verktøy i skolen?
a) At den er viktig, men utfordrende med
tanke på læringsutbyttet
b) Positiv ved at flere elever får vist seg
gjennom å uttrykke seg forskjellig
c) Vanskelig, men en utfordring verdt å
løse som er viktig for fremtiden

Hva menes her med begrepet
“foreldreskole”?
a) Et opplegg hvor foreldrene frivillig kan
lære seg de digitale verktøyene
b) Et møte hvor foreldrene får
informasjon om barnas nye
læringsmetoder med eksempler
c) En dialog hvor foreldre kan være med
å bestemme bruken av digitale verktøy i
skolen

Hva menes her er de viktigste
ferdighetene for fremtiden?
a) Ta tak i utfordringer og ikke være redd
for det utrygge
b) Prøve ut nye metoder, men med et
skeptisk øye
c) Ha et balansert forhold mellom det
digitale og det skriftlige

LØRNSOC
ANNETTE IVERSEN
AARFLOT
LÆRER
BEKKESTUA
BARNESKOLE

RIKTIG SVAR
Positiv ved at flere elever får vist seg
gjennom å uttrykke seg forskjellig

Et møte hvor foreldrene får informasjon
om barnas nye læringsmetoder med
eksempler

Ta tak i utfordringer og ikke være redd
for det utrygge

Scann og besøk bedriften

https://bekkestua.barneskole.no/

LØRNSOC med Annette Iversen Aarflot, Bekkestua barneskole
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PODKAST #192 JAKTEN PÅ LÆRING. ELLEN LARSEN, HØVIK SKOLE

Tema

Perspektiv

Jakten på læring
I denne episoden #LØRN snakker Silvija med rektor ved Høvik
skole, Ellen Larsen, om hvordan man skal navigere i et kompleks
landskap og inspirere inn i en ukjent fremtid. Silvija og Ellen
diskuterer hvordan ledelsesperspektivet fungerer, når det
appliseres på et miljø med samspill mellom lærere, elever og
foreldre. Ellen deler av sine erfaringer som rektor, og forteller oss
om hvordan man leder når det kommer til læring for fremtiden.

LØRNSOC
ELLEN LARSEN
REKTOR
HØVIK SKOLE

Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften
Høvik skole er en barneskole i Bærum kommune. Den ligger
i Gamle Drammensvei 119, Høvik. Skolen har ca. 550 elever i
1. til 7. trinn. Rektor er Ellen Larsen (2016- fra Edvard Munch
videregående skole) Skolen ble innviet i mai 1897 med 22 elever
og Athalie Tveten som lærer. En oppgradering av Høvik skole til en
fullverdig 3-parallell barneskole startet i 2011 og den nye skolen
ble åpnet 10. oktober 2013. Byggene fra 1960-tallet ble revet, den
eldste bygningen restaurert, og en ny trebygning med idrettshall
ble reist.

Refleksjon
Lytt til podcast

Enkelte er bekymret over at det er for lite håndskrift i skolen, og
at nettbrett og internett tar over for tradisjonelle læringsformer. Er
den nye, digitale skolehverdagen en trussel for barns læring, eller
bidrar den til å gjøre læring enklere og mer stimulerende for barn?

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Ellen Larsen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

BÆRUM

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Ledelse
• Fremtidens skole
• Læring for fremtiden
Anbefalt lesing:

• https://www.hovikskole.no/
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LØRNSOC med Ellen Larsen, Høvik skole

Podkast #192

Jeg syns det er
spesielt interessant
hvordan vi kan utnytte
teknologien til økt
læringsutbytte for
elevene. Vi tolker det
forskjellig og synet på hva
elevenes læringsutbytte
er og bør være, endrer
seg. Teknologien,
tilgjengeligheten og
den systematiske
tilretteleggingen i Bærum
kommune har blitt en
trigger til å legge om
arbeidsformene og i større
grad jakte på læringen.
- Ellen Larsen
LØRNSOC med Ellen Larsen, Høvik skole
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i edtech?
Jeg har vært i skolen i hele mitt
liv, på den ene eller andre siden
av kateteret. Har bygd opp to
skoler og jobber nå som rektor i
bærumsskolen som satser stort
på digital læring. Jeg har alltid likt
å bidra til å bevege mennesker –
både som lærer og som leder. .
Hva gjør dere på jobben?
Det viktigste vi gjør på jobben er å
inspirere, utfordre og legge til rette
for læring – både blant elever og
voksne på skolen.
Hva fokuserer du på innen edtech?
Hvordan vi kan utnytte teknologien
til økt læringsutbytte for elevene.
Det spennende her er å drøfte hva
LÆRINGSUTBYTTE er. Vi tolker det
forskjellig, synet på hva elevenes
læringsutbytte er og bør være
endrer seg.

56 LØRNSOC med Ellen Larsen, Høvik skole

Hvorfor er det så spennende?
Det beste ved den digitale
satsingen i bærumsskolen er
mulighetene verktøyet gir den
enkelte elev med tanke på
motivasjon og relevans, individuell
tilpasning, variasjon i arbeidsmåter
og at eleven selv er aktiv og styrer
prosessene.
Hva synes du er de mest
interessante kontroversene?
Medienes rolle i synet på
læringsteknologien. Misforstått
kritisk rolle som forsterker
usikkerhet i stedet for å stille
spørsmål, være undrende og åpen
og bane vei.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Skolen må henge med i den digitale
utviklingen, samtidig må vi dyrke
og utvikle de rent menneskelige
dimensjonene i lærings- og
kunnskapsprosessene: samspill og
samarbeid på tvers av tradisjonelle
fagområder, strategier for å løse
komplekse oppgaver, kreativitet
og kritisk tenkning, nysgjerrighet,
utholdenhet og hardt arbeid – ved
siden av grunnleggende ferdigheter
som på vårt nivå antakelig ikke går
ut på dato.

Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Mulighet for god og bred
digital dekning, relativt flat
organisasjonsstruktur som tillater
mange ressurser å tenke og å
bidra i en organisasjon. Det satses.
Samarbeid på tvers av fagfelt,
anerkjennelse av mangfold og ulik
kompetanse, nettverksdannelse.
Et favorittsitat om edtech?
«Hvis skolen blir et museum
der elever rustes til et liv i
utstillingsmontrene, men ikke til
en videre utdanning og arbeidsliv
som er gjennomdigitalisert,
har vi feilet.» – professor
Atle Skaftun, Lesesenteret, UiS og
professor Kolbjørn Brønnick, Det
helsevitenskapelige fakultet, UiS.

Viktigste poeng fra vår samtale?
At skolen må være del av fremtiden,
vi må være offensive og djerve i vårt
møte med det nye.

KURS SPØRSMÅL
Hvilken metode ble brukt for å skape
engasjement hos lærerne ang. det
digitale skoleprosjektet?
a) Implementeringen forekom sakte, men
sikkert inn i skolehverdagen, for å unngå
en drastisk omveltning
b) Hadde en avstemning om dette var
noe skolen ønsket med foreldrene til
elevene
c) Spilte på nysgjerrighet, hvor lærerne
fikk dra ut og finne ut mer om det
på egen hånd og deretter inspirere
hverandre

Hva er viktig å tenke på ovenfor dem
som stiller kritiske spørsmål?
a) At det er greit å ikke ha alle svarene så
lenge man har en god strategi
b) Betrygge dem om situasjonen de
kritiske spørsmålene gjelder, og ikke
svare med mindre det har relevans for å
ikke si noe feil
c) Lytte til de og revurdere om mulige
løsningsorienterte handlinger kan bli
gjort som tilsvarer området de kritiske
spørsmålene gjelder

Hva preget skolesystemet politisk sett i
Norge rundt 2000?
a) PISA-test med middelmådig resultat
b) PISA-test med under gjennomsnittlig
resultat
c) PISA-test med høyere resultat enn
forventet

LØRNSOC
ELLEN LARSEN
REKTOR
HØVIK SKOLE

RIKTIG SVAR
Spilte på nysgjerrighet, hvor lærerne fikk
dra ut og finne ut mer om det på egen
hånd og deretter inspirere hverandre

At det er greit å ikke ha alle svarene så
lenge man har en god strategi

PISA-test med middelmådig resultat

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

LØRNSOC med Ellen Larsen, Høvik skole
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PODKAST #193 NYE PEDAGOGISKE VERKTØY. EVELYN KRISTENSEN, VØYENENGA SKOLE

Tema

Perspektiv

Nye pedagogiske verktøy
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med lektor ved
Vøyenenga skole, Evelyn Kristensen, om fremtidens læring. Selv
om det finnes digitale læringsverktøy i dag, er det en helt annen
sak å holde seg oppdatert og ta ny teknologi i bruk. Evelyn
og Silvija diskuterer hvordan man kan gjøre bruk av digitale
læringsverktøy for å gjøre undervisningen i skolen mer effektiv
og inspirerende. Hvordan balanserer man bredde-kunnskap med
dybde-kunnskap?

LØRNSOC
EVELYN KRISTENSEN
LEKTOR
VØYENENGA SKOLE

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

Om bedriften
Vøyenenga skole er en skole i Bærum for ungdomstrinnene 8-10.
klasse. Skolen har brukt iPader til pedagogisk arbeid i flere år, og
var en av de første 1:1-skolene i Bærum kommune. Både elever
og lærere er aktive brukere av digitale verktøy. Gjennom ulike
arbeidsmåter og bruk av ulike læringsarenaer gir skolen elevene en
stor grad av tilpasset opplæring. Vøyenenga skole er dimensjonert
for 450 elever, men elevtallet ligger nå på omtrent 330 elever.
Skolen er bygget med både åpne og lukkede læringsrom.
Klassearealene er elevbaser som består av auditorier og små og
store grupperom. Elevene skal oppleve at de noen ganger samles
i fellesskap for gjennomgang av fagstoff, samtaler og fremføringer,
mens de andre ganger jobber konsentrert, individuelt eller i
grupper, eller de har gruppearbeid og mer eksperimenterende
aktiviteter.

Refleksjon
Nettbrett er et eksempel på et digitalt verktøy som brukes i
dagens skoleundervisning for å forberede elevene på et stadig
mer digitalt arbeidsmarked og samfunn. Hvordan tror du
undervisningen kommer til å se ut om 50 år? Vil den fortsatt
foregå i det tradisjonelle klasserommet?
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LØRNSOC med Evelyn Kristensen, Vøyenenga skole

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Evelyn Kristensen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

BÆRUM

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• iPad som læringsverktøy
• Fremtidens læring
• Pedagogikk
Anbefalt lesing:

• https://www.voyenengaskole.no/

Podkast #193

For meg har det
vært viktig å rette fokuset
mot at nettbrettet er
et pedagogisk verktøy.
Foreldre kan innimellom
oppfatte nettbrett som
lek og moro hjemme, da
er det spesielt viktig å få
fram det faglige som vi
driver med på skolen. Som
hvordan nettbrettet kan
være en god hjelp til å
drive variert undervisning.
- Evelyn Kristensen

LØRNSOC med Evelyn Kristensen, Vøyenenga skole
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i edtech?
Jeg er utdannet biolog og lærer
og jobber til daglig på Vøyenenga
skole, en ungdomsskole i Bærum
som bruker iPad i undervisningen.
I tillegg er jeg fyrtårnslærer, noe
som betyr at jeg også veileder
andre skoler i hvordan man kan
bruke iPad i skolen.
Hva gjør dere på jobben?
Det viktigste vi gjør, er å se elevene
våre og skape gode relasjoner! På
den måten skaper vi også trygge og
læringsfremmende arenaer.
Hva er de viktigste konseptene
i edtech?
Jeg er veldig opptatt av å skape
variasjon og motivasjon ved å bruke
nettbrettet aktivt i undervisningen.
Målet mitt er å aktivere elevene
mest mulig og samtidig gi dem
muligheten til å vise hva de kan.
Jeg er også opptatt av dybdelæring
og å gjøre undervisningen relevant
for elevene.
Hvorfor er det spennende?
Det er utrolig spennende å jobbe
med ungdom, og det å fremme
læring er veldig engasjerende,
utfordrende og interessant.

Hva mener du er de største
kontroversene?
For meg har det vært å rette
fokuset mot at nettbrettet er et
pedagogisk verktøy. Foreldre kan
innimellom oppfatte nettbrett som
lek og moro hjemme, og da er det
spesielt viktig å få frem det faglige
som vi driver med på skolen, og
hvordan nettbrettet kan være
en god hjelp til å drive variert
undervisning.
Dine egne prosjekter innenfor
edtech?
Aller først: På Vøyenenga skole
spiller vi hverandre gode. Det betyr
at alt jeg gjør i klasserommet,
er planlagt på grunnlag av
pedagogiske diskusjoner med
de fantastiske kollegaene mine!
Temaer: fordypning i Peer Gynt,
elever som analyserer sine egne
tekster, læringsfilmer laget av og til
elevene og hjemmeforsøk. Generelt
har det blitt lettere å gjennomføre
tilpasset opplæring og fagsamtaler.
Hva inspirerer deg?
Jeg blir veldig inspirert av
kollegaene mine. De er dyktige,
kreative og opptatt av å få elevene
til å føle mestring og utvikling
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Har du et edtech-sitat du liker
spesielt godt?
Jeg har ingen edtech-sitater, men
jeg er veldig opptatt av at nettbrett
bare er ett pedagogisk verktøy blant
mange andre verktøy. Det er oss
pedagoger som må være flinke til å
se nytten av de ulike verktøyene vi
har i verktøykassen vår. Vi må bare
være glad for at verktøykassen blir
bedre og bedre utstyrt!
En kort oppsummering?
Jeg digger å være lærer på en
ungdomsskole der alle elevene
har hvert sitt nettbrett. Jeg digger
samarbeidskulturen vår og at vi
spiller hverandre gode. Jeg digger
elevene mine og forholdet jeg har
til dem. Og jeg er takknemlig for at
jeg kan skape variasjon, relevans
og engasjement ved å bruke digitale
hjelpemidler.

KURS SPØRSMÅL
Med nettbruk kommer også
nettmobbing. Blir det mer av slik
mobbing med nettbrett på skolen?
a) Ja, dette vil alltid være en ulempe ved
digitalisering i skolen
b) Nei. Nettbrettet vil bli sett på som
skolens verktøy som ikke har noe med
privat bruk, og private konsekvenser
c) Ja, men med ukentlige samtaler
om nettmobbing med elevene
implementeres parallelt

Med en digital hverdag blir lærerens rolle
endret. På hvilken måte?
a) Læreren får en mye større
arbeidsmengde og det blir vanskeligere å
følge med på elevene
b) Læreren får sin rolle svekket og
merker nye utfordringer hver dag
c) Læreren får bedre oversikt over sine
elevers utvikling og fungerer mer som en
veileder

Hvordan kan en digital skolehverdag
hjelpe til med “dybdelæring” av temaer?
a) Nettbrettet blir et gode som kommer
i tillegg til de andre læringsmetodene
hvor man har mulighet til å få flere
innfallsvinkler og stå i et tema i lengre
perioder
b) Nettbrettet gjør at elevene skraper på
overflaten av temaer uten å få noe dybde
i temaet
c) Nettbrettet gjør det vanskelig for
eleven å finne godt materiale med gode
kilder

LØRNSOC
EVELYN KRISTENSEN
LEKTOR
VØYENENGA SKOLE

RIKTIG SVAR
Nei. Nettbrettet vil bli sett på som
skolens verktøy som ikke har noe med
privat bruk, og private konsekvenser

Læreren får bedre oversikt over sine
elevers utvikling og fungerer mer som en
veileder

Nettbrettet blir et gode som kommer
i tillegg til de andre læringsmetodene
hvor man har mulighet til å få flere
innfallsvinkler og stå i et tema i lengre
perioder

Scann og besøk bedriften

https://www.voyenengaskole.no/

LØRNSOC med Evelyn Kristensen, Vøyenenga skole
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PODKAST #194 PROGRAMMERING I SKOLEN. INGVILD L. GRAVE RAGNHILD H. SOMMERSCHILD, BÆRUM KOMMUNE

Tema

Perspektiv

Programmering i skolen

LØRNSOC
INGVILD L. GRAVE
RAGNHILD H.
SOMMERSCHILD
SPESIALRÅDGIVERE
BÆRUM KOMMUNE
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast
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I denne episoden av #LØRN har vi tatt en prat med to
spesialrådgiverne i grunnskole-avdelingen i Bærum kommune,
Ingvild Lambert Grave og Ragnhild Heiberg Sommerschild, om
hvordan de jobber for å innføre programmering som en del av den
ordinære skoleundervisningen på alle trinn. I podcasten diskuteres
det også hvordan den nye teknologien endrer synet på hva som
er verdifull kunnskap i skolen og samfunnet, og hva som skal
fokuseres på i elevenes utvikling. Trenger egentlig skoleelever
å pugge årstall i historietimene når de uansett kan slå opp
informasjonen i løpet av sekunder på mobilen sin?

Om bedriften

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Ingvild & Ragnhild

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

BÆRUM

Vert:		

Silvija Seres

Bærum er en kommune i Osloregionen i Norge som fra 2020 er
en del av Viken fylke og som fortsatt ligger i Akershus valgdistrikt.
Bærum var del av Akershus len, Akershus stiftamt, Akershus
amt og Akershus fylke fra middelalderen til 2020. Bærum er
Norges femte største kommune etter innbyggertall og er et
forstadsområde vest for Oslo der de tettbebyggede delene av
kommunen inngår i det sammenhengende byområdet Oslo. I
tillegg til Oslo grenser Bærum i sørvest til Asker og Lier, i nordvest
til Hole og Ringerike, og har i sørøst kystlinje til Indre Oslofjord.

Du vil LØRNE om:

Refleksjon

Anbefalt lesing:

Ingvild Lambert Grave og Ragnhild Heiberg Sommerschild
ønsker å innføre programmering som en del av den ordinære
skoleundervisningen på alle trinn, men hvordan skal vi sikre at
nyutdannede skaffer seg kompetansen som kreves for å undervise
i programmering?

LØRNSOC med Ingvild L. Grave Ragnhild H. Sommerschild, Bærum kommune

• Programmering i skolen
• Nye satsinger i skolen
• Pedagogikk

• https://www.baerum.kommune.no/

Podkast #194

Vi vil at elever
skal se at teknologien
er menneskeskapt,
noe de kan påvirke.
Programmering er en
stor del av verden rundt
oss, alle skal ikke jobbe
som programmerere,
men vi ønsker å gi barna
basiskunnskap om dette.
- Ingvild L. Grave
Ragnhild H. Sommerschild

LØRNSOC med Ingvild L. Grave Ragnhild H. Sommerschild, Bærum kommune
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i edtech?
Vi jobber som spesialrådgivere
i grunnskoleavdelingen i Bærum
kommune og jobbet tidligere som
lærere på en av skolene i Bærum
som var først ute med å ta i
bruk iPad i undervisningen.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi har allsidige arbeidsoppgaver,
som alle til syvende og sist handler
om å gi elevene i bærumsskolen
en best mulig skolegang. Vi
jobber blant annet for å heve
kompetansen til lærere i bruken
av nettbrett. I tillegg jobber vi for å
innføre programmering som en del
av den ordinære undervisningen på
alle trinn.
Hva er dere mest opptatt av innen
edtech?
Det er mye spennende som
skjer innenfor AI, VR, adaptiv
læring osv., men i arbeidet med
programmering legger vi vekt på
programmeringsressurser – alt
fra små gulvroboter som kan
bidra til at de yngste elevene
tenker algoritmisk steg for steg,
til minikontrolleren micro:bit, som
gir flere muligheter.

Hva synes dere er de mest
interessante kontroversene?
Som alltid når man innfører nye
ting i skolen, stilles ofte spørsmålet
«hva skal ut?». Lærere opplever at
det er vanskelig å få tid til alt. Og
ofte er det slik at det som måles på
nasjonale prøver og eksamener, fort
er det som prioriteres.
Deres egne prosjekter det siste
året?
Vi har laget konkrete lærer
veiledninger med undervisnings
opplegg i programmering for hvert
trinn fra 1.–10. trinn. Vi holder
kurs som skal gi lærerne grunnlag
for å gjennomføre tolv timers
programmeringsundervisning med
elevene sine dette skoleåret.
Har dere noen andre
favoritteksempler på edtech
internasjonalt og nasjonalt?
I Storbritannia sponset BBC skolene
med micro:bit til alle 6. klassinger.
Det kunne kanskje vært en idé for
bedrifter i Norge!
Hva tror dere er relevant kunnskap
for fremtiden?
Teknologien gjør at kunnskaps
behovet endres. Vi vet ikke hvilken
kompetanse elevene vil trenge
i sitt fremtidige arbeidsliv, men
mange er enig om at kreativitet,
problemløsning, samarbeid og evne
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til livslang læring vil være viktig.
Programmering handler mye om
problemløsning, og det passer fint
inn her.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Det finnes mange gode ressurser
og mye kompetanse om barn
og programmering allerede.
Kidsakoder-bevegelsen har jobbet
for dette lenge, og mange barn
har et tilbud utenfor skolen.
Vitensentrene rundt om i landet har
også spennende tilbud.
Har dere et edtech-sitat dere liker
spesielt godt?
«Education is not learning of facts,
but the training of the mind to
think.» – Albert Einstein.

Viktigste poeng fra samtalen vår?
Kunnskap om teknologi og
programmering er nødvendig
for å forstå verden rundt
oss. Programmering er på vei
inn i læreplanen, og lærere
må få kompetanseheving
og konkrete eksempler på
undervisningsopplegg.

KURS SPØRSMÅL
Politikerne vil at alle elevene fra
1-10 trinn i Bærum kommune skal ha
programmering i undervisningen. Hvor
mange timer skal de ha?
a) Minst 12 timer i uken
b) Minst 10 timer i uken
c) Minst 20 timer i uken

På hvilken måte kan lærerne dele sine
erfaringer seg imellom når det kommer
til den digitale undervisningen?
a) De setter opp møter ved behov hvor
de deler utfordringer og mestring
b) Via en læringsplattform hvor de kan
dele og kopiere hverandre
c) Siden det fortsatt er i en tidlig fase når
det kommer til digital skole så jobbes
det enda med en delingsplattform for
lærerne

Hvordan lykkes man med å gjøre lærerne
trygge nok i endringer som følges av
digitalisering av skoleundervisningen?
a) Gi god grunnleggende kunnskap og
opplysning om at de ikke behøver å
måtte kunne alt med engang og med det
tilby oppfølging
b) Ved god kommunikasjon via
hjelpetelefonen Lærerhjelpen
c) Det er veldig individuelt hvem som
føler seg trygge og ansvaret må ligge
på den enkelte om den ikke har nok
kunnskap om det digitale

LØRNSOC
INGVILD L. GRAVE
RAGNHILD H.
SOMMERSCHILD
SPESIALRÅDGIVERE
BÆRUM KOMMUNE

RIKTIG SVAR
Minst 12 timer i uken

Via en læringsplattform hvor de kan dele
og kopiere hverandre

Gi god grunnleggende kunnskap og
opplysning om at de ikke behøver å
måtte kunne alt med engang og med det
tilby oppfølging

Scann og besøk bedriften

https://www.baerum.kommune.no/

LØRNSOC med Ingvild L. Grave Ragnhild H. Sommerschild, Bærum
kommune
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PODKAST #233 PERSONTILPASSET HELSETJENESTER. HILDE LOVETT, TEKNOLOGIRÅDET

Tema

Persontilpasset
helsetjenester

HEALTHTECH
HILDE LOVETT
PROSJEKTLEDER
TEKNOLOGIRÅDET

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder
i Teknologirådet Hilde Lovett om hvordan kunstig intelligens
og maskinlæring kan være bra og utfordrende for helsen din.
Teknologirådet sin visjon er fremtidsrettet, og rådet skal gi
Stortinget og øvrige myndigheter nyskapende og begrunnede
innspill om ny teknologi, og sette muligheter og utfordringer
ved ny teknologi på dagsordenen. I podcasten diskuterer
SIlvija og Hilde hvordan kunstig intelligens kan bidra til å gjøre
helsetjenester bedre. De reflekterer også rundt noen av de etiske
problemstillingene rundt bruken av kunstig intelligens innenfor
medisinske spørsmål; Hvis en algoritme oppdager at du har risiko
for noe som du ikke kan forebygge — vil du vite det?

Om bedriften
Teknologirådet ble opprettet i 1999, etter initiativ fra Stortinget.
Teknologirådet er formelt uavhengig, og bestemmer selv fritt
hvilke prosjekter som skal gjennomføres. Rådet har 15 medlemmer
med stor bredde i kompetanse og bakgrunn, og møtes ca. 5
ganger i året. Teknologirådet sin visjon er fremtidsrettet, og
rådet skal gi Stortinget og øvrige myndigheter nyskapende og
begrunnede innspill om ny teknologi, og sette muligheter og
utfordringer ved ny teknologi på dagsordenen. Teknologirådet
involverer både eksperter, beslutningstakere, interessenter og
lekfolk i sitt arbeid, og skal fremme en bred offentlig debatt om
teknologiutviklingen.

Refleksjon
Algoritmer kan forutse om du er disponert for demens,
sammenligne sykdomshistorikken din med andres og foreslå
medisiner og diagnoser, og mobilen din kan bli et viktig verktøy for
å holde deg frisk. Men vil du egentlig vite om du har risiko for å få
en sykdom hvis du ikke kan forebygge den?
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HEALTHTECH med Hilde Lovett, Teknologirådet

Perspektiv

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Hilde Lovett

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Fremtidens helseverktøy
Helsedata
AI (kunstig intelligens)
Maskinlæring
Persontilpasset helsetjenester

Anbefalt lesing:

• Mobil helse for kronikere
• Mobil helse og selvtester
• Kunstig intelligens – muligheter,
utfordringer og en plan for Norge

Podkast #233

Det ligger et
stort potensial i mer
persontilpassede tjenester.
På lignende måte som
Netflixs algoritmer kan
anbefale deg filmer, kan
algoritmer i helse gi deg
og legen din anbefalinger
på medisiner som de
mener du vil respondere
best på. Både radiologer
og hudleger kan få hjelp
av algoritmer til å tolke
bilder og stille diagnose
både raskere og mer presist
enn før. Mobilen og utstyr
koblet til den kan gjøre
målinger som algoritmer
kan følge med på.
- Hilde Lovett
HEALTHTECH med Hilde Lovett, Teknologirådet
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i helseteknologi?
Jeg har alltid vært interessert i
helseteknologi, fra min første jobb
på forskningsinstituttet Norsk
Regnesentral. Der jobbet jeg i et
prosjekt som skulle se på hvordan
radiologier som befant seg på ulike
steder på det gamle Rikshospitalet
kunne samarbeide over avstand om
radiologibilder.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi er en uavhengig enhet som gir
råd til Stortinget og regjeringen om
ny teknologi som vil bli viktig for
Norge. Så for oss er det viktig både
å identifisere de viktigste valgene
politikerne har for at utviklingen
går i «riktig retning» og også gi
konkrete råd på de områdene. På
helseområdet er det helt klart at
teknologi blir viktig fremover.
Hva fokuserer du på innen
helseteknologi?
Akkurat nå jobber jeg i et prosjekt
som skal se på hvilke muligheter,
men også hvilke utfordringer
maskinlæringsalgoritmer kan gi for
både pasienter, helsepersonell og
for hele helsesystemet.

Hvorfor er det så spennende?
Det ligger et stort potensial i mer
persontilpassede tjenester: 1)
Behandling kan bli bedre tilpasset
den enkelte og 2) diagnoser kan bli
mer presise.
Hva synes du er de mest
interessante kontroversene?
Hvor tett på ønsker vi at
algoritmene skal komme? Hvor mye
vil vi at de skal lære om oss? Hva
om de oppdager at jeg har risiko for
noe som jeg ikke kan forebygge? Vil
jeg vite dette?
Har du andre gode eksempler på
helseteknologi internasjonalt og
nasjonalt?
Jeg bruker Apple Watch, og jeg
liker at (helse)informasjonen den
genererer oppbevares kryptert i
telefonen, og ikke i skyen.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Vi trenger ikke nødvendigvis å
lære oss å programmere eller å
utvikle algoritmer, men vi bør alle
ha en viss forståelse knyttet til
hvordan algoritmen bygger sine
anbefalinger og hvor mye man
kan stole på resultatene. Innenfor
helsetjenesten blir slik kunnskap
spesielt viktig.
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Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Data og tillit er kanskje de
viktigste ingrediensene for å
utvikle maskinlæring og kunstig
intelligens for helseanvendelser.
Det er gledelig at mange av
forskningsmiljøene i Norge satser
på KI.
Viktigste poeng fra vår samtale?
Kunstig intelligens og maskinlæring
blir mer og mer tatt i bruk og
kan gjøre mye godt for helsa vår.
Samtidig skal vi passe på hvordan
dataene våre blir brukt. De har stor
verdi for mange, og vi bør ha full
kontroll over hvordan de blir brukt.

KURS SPØRSMÅL
Hva skal vi med mobilteknologi i
helsevesenet?
a) Gjennom apper kan gamifisiering
stimulerer man til økt aktivitet og
opplysning
b) Folk med behov for behandling bli mer
selvstendig med sine helseopplysninger
hvorav man selv kan gjøre målinger på
mobilen med annet rimelig utstyr for å
skape egen kontroll
c) I og med at flere personer med behov
for helsehjelp skal bo hjemme fremover,
er det et behov for å dele ut mobiler til
disse for å utføre mobile helsesjekker
istedenfor hjemmebesøk

Hvordan har Telenor bidratt med å
stimulere veksten av helseteknologien?
a) Telenor lanserte 80 vakttelefonen
ved sykehus og kommunale
helseinstitusjoner på 80-90 tallet
b) Telenor fungerer som en engleinvestor
for oppstartsbedrifter som fokuserer
på helseteknologiske hjelpemidler på
mobilnett for helseomsorgen
c) Telenor bygde opp telemedisin i
Tromsø på 80-90 tallet

Hva er egentlig telemedisin?
a) Et gammelt ordtak for
avstandsoppfølgning av pasienter
b) Et verktøy for å nå pasienter på andre
avdelinger som brukes i dag
c) En app som gir deg oversikt over dine
resepter

HEALTHTECH
HILDE LOVETT
PROSJEKTLEDER
TEKNOLOGIRÅDET

RIKTIG SVAR
Folk med behov for behandling bli mer
selvstendig med sine helseopplysninger
hvorav man selv kan gjøre målinger på
mobilen med annet rimelig utstyr for å
skape egen kontroll

Telenor bygde opp telemedisin i Tromsø
på 80-90 tallet

Et gammelt ordtak for
avstandsoppfølgning av pasienter

Scann og besøk bedriften
https://tekno.dk/

HEALTHTECH med Hilde Lovett, Teknologirådet
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PODKAST #272 DIGITALISERING I BYGGEBRANSJEN. ANETT ANDREASSEN, STATSBYGG

Tema

Perspektiv

Digitalisering i
byggebransjen

BUILDTECH
ANETT ANDREASSEN
DIREKTØR DIGITALISERING
OG UTVIKLING
STATSBYGG
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med fungerende
digitaliseringsdirektør iStatsbygg, Anett Andreassen, om bærekraft
og digitalisering i byggebransjen. Anett forteller om hvordan
Statsbygg tilnærmer seg digitaliseringen, og gir mange gode
eksempler på bygg-tech internasjonalt og nasjonalt. Silvija og
Anett diskuterer også generelt rundt teknologisk innovasjon
innen byggebransjen, og hvordan denne endrer nåværende
forretningsmodeller.

Om bedriften
Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Statsbygg skal iverksette og
gjennomføre Stortingets vedtatte politikk innen statlig byggeog eiendomssektor og bedriftens hovedoppgave er å tilby
kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter.
Røttene til Statsbygg går helt tilbake til Eidsvoll og 1814. I dag har
selskapet over 2300 bygninger i Norge og utlandet i porteføljen.

Refleksjon
Lytt til podcast

Hvordan kan byggteknologi bidra til å løse bærekraftutfordringene,
og kan teknologi sørge for at kontorarealer i større grad blir
utnyttet i framtiden?

Tema:		

BUILDTECH

Gjest:

Anett Andreassen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Byggteknologi
Digitalisering
Teknologi
Bærekraft

Anbefalt lesing:

• https://www.statsbygg.no/
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Podkast #272

Vi vet at
30-40 prosent av
klimagassutslippene
er knyttet til bygg,
her er det viktig med
riktig lokalisering,
riktig materialbruk og
materialombruk. Og det er
viktig at byggene kan bidra
til produktivitet og trivsel
for de som er i byggene
våre.
- Anett Andreassen

BUILDTECH med Anett Andreassen, Statsbygg
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i bygg-tech?
Jeg er vokst opp på gård i Skien,
utdannet siviløkonom i Bodø og har
tre barn. Jeg startet i Statsbygg i
2005 og har jobbet med strategi,
økonomi og eiendomsforvaltning,
hele tiden inn mot IT-prosjekter.
Jeg tok over som leder
for Digibygg-prosjektet våren 2018.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi gjør tre ting: Vi utreder behov og
gir råd til statlige som skal leie i
markedet, vi bygger bygg for statlig
sivil sektor som skal bidra til at
staten når de målene som settes og
vi forvalter og drifter byggene.
Hva fokuserer du på innen byggtech?
Vi er en stor statlig byggherre,
og vi er en bestiller, derfor er det
viktig å forsøke å stille nye krav
inn i kontraktene våre som gjør
at bransjen og leverandørene må
strekke seg litt lenger. Samt å åpne
dører for nye startups.

Hvorfor er det så spennende?
Det er spennende fordi
byggenæringen er en så stor
og kompleks næring med lav
produktivitetsvekst, samtidig som
den er en viktig nøkkel for å bidra
til å løse bærekraftutfordringene.
Hva synes du er de mest
interessante kontroversene?
Det er utfordrende å få næringen til
å forstå at de må jobbe sammen på
tvers, ha empati for hverandre og
dele.
Dine egne prosjekter siste året?
Digital byggeplass på Gol,
etablering av EiendomsLab internt
hos Statsbygg, eksperimentering
med VR, AR, IoT. Vi har jobbet
med mange små piloter på
forskjellige områder, byggfloke –
innovasjonsprogram på sirkulær
økonomi, program i Statsbygg på
Digital Tvilling.
Har du andre gode eksempler
på bygg-tech internasjonalt og
nasjonalt?
Spacemaker er en veldig bra
historie – jeg tror vi må ha flere
matematikere inn i byggenæringen.
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Vi må ha flinke folk som kan
programmere og bygge gode
algoritmer. Jeg tror AI og
maskinlæring blir viktig for
byggenæringen fremover. Og jeg
tror bruk av visualiseringsverktøy
kan bidra til bedre kvalitet, og
da trenger vi å åpne opp for
spillutviklerne.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Vi har en unik kultur for å dele og
være åpne samt at vi er nysgjerrige
på og villige til å teste nye ting.
Og vi har en økonomisk situasjon
som gjør at vi kan investere i
kompetanseheving nå, for å få en
fremtidig gevinst.

Et favorittsitat om bygg-tech?
Kanskje ikke spesielt for bygg-tech,
men det er et afrikansk ordtak: «If
you want to go fast, go alone, if
you want to go far, go together.»
Synes det er veldig aktuelt for
byggenæringen – vi må gå sammen
for virkelig å få til de store
endringene.

KURS SPØRSMÅL
Hvor stor andel av verdens utslipp står
byggebransjen for?
a) 20%
b) 30%
c) 40%

Hvor mange kvadratmeter forvalter
Statsbygg totalt?
a) 2,9 millioner
b) 3,6 millioner
c) 5,5 millioner

Hva er en bygg-floke?
a) Et innovasjonsprogram om sirkulær
økonomi
b) Et innovasjonsprogram på smart-bygg
c) Et byggefirma som planlegger og
designer grønnere byer

BUILDTECH
ANETT ANDREASSEN
DIREKTØR
DIGITALISERING OG
UTVIKLING
STATSBYGG

RIKTIG SVAR
40%

2,9 millioner

Et innovasjonsprogram om sirkulær
økonomi

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

BUILDTECH med Anett Andreassen, Statsbygg
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PODKAST #292 OMSTILLING TIL DATADREVET FORVALTNING. PIA JØSENDAL, DIFI

Tema

Omstilling til datadrevet
forvaltning

REGTECH
PIA JØSENDAL
RÅDGIVER
DIFI

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Senior
rådgiver i Avdeling for Digital strategi og Samordning i
Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Direktoratet for IKT og
Forvaltning), Pia Jøsendal, om hvordan tverrfaglighet er
vesentlig for å balansere de positive og negative sidene av data.
Digitaliseringsdirektoratet er et norsk statlig direktorat som ble
opprettet 1. januar 2020, har som oppgave å bidra til raskere og
mer samordnet digitalisering av offentlig sektor. I podcasten
diskuterer Silvija og Pia hvorfor det er så viktig at alle offentlige
virksomheter tar ansvar for å forvalte data som en ressurs.
Pia svarer oss også på hvordan man utøver definisjonsmakt i
direktoratene for å skape en tillitsvekkende og empatisk offentlig
sektor.

Tema:		

REGTECH

Gjest:

Pia Jøsendal

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Om bedriften

Vert:		

Silvija Seres

Digitaliseringsdirektoratet er et norsk statlig direktorat som
ble opprettet 1. januar 2020, har som oppgave å bidra til
raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor.
Digitaliseringsdirektoratet har avdelinger i Brønnøysund,
Leikanger og Oslo og er underlagt Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Digitaliseringsdirektoratet ble
opprettet som en sammenslåing av Altinn, deler av fagmiljøet for
informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene og Direktoratet
for forvaltning og IKT (Difi). Direktoratet skal samarbeide med
staten, kommunene, næringsdrivende og frivillig sektor.

Du vil LØRNE om:

Refleksjon
Det blir ofte antatt at teknologene ikke kan reflektere over
mulighetene og konsekvensene av utviklingen, men gir det de
beste muligheter for utvikling å la ledere uten innsikt i digitale
tekniske muligheter lede vei?
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Perspektiv

•
•
•
•

Definisjonsmakt
Tverrfaglighet
OneTeamGov
Data

Anbefalt lesing:

• https://www.difi.no/

Podkast #292

Vi er i et
paradigmeskifte når
det gjelder å forstå
betydningen av data.
Utnyttelsen av denne
verdien krever tverrfaglig
innsikt for å fortolke
opplysningene slik at ikke
noen ytterst få sitter på
definisjonsmakta. Gå hjem
og sørg for orden i eget
hus – bygget tverrgående
team fra fagsiden og IT
som utgjør en organisasjon
som ivaretar data som et
selvstendig oppdrag og en
kjerneoppgave.
- Pia Jøsendal
REGTECH med Pia Jøsendal, Difi

75

Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i gov-tech?
Mamma til to barn på snart 4
og 7, samboer, bor i Asker. Jeg
søker aktivt etter å forstå
ulike perspektiver. Sterk
rettferdighetssans og er nok en
idealist. Fikk filosofi, vitenskap,
kommunikasjon og litteratur inn
med morsmelka. Nysgjerrighet
om fremtidens viktigste
kommunikasjonsmetoder fikk
meg inn på teknologifeltet.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Difi sitt mål er å få omstilling
til å skje. Personlig er jeg veldig
opptatt av at vi må samarbeide
mer, lære av og spre konkrete og
praktiske erfaringer mellom
ulike fagdisipliner uavhengig av
organisasjonsgrenser. Ingen får til
endring alene og ingen kommer til å
være i stand til å peke ut en retning
alene. Konkret politikkutforming,
standardisering, fellesløsninger.
Hva fokuserer du på innen govtech?
Jeg mener det offentlige har et
særskilt ansvar når det gjelder
data for å ta vare på demokratiske
verdier som tillit, inkludering og
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åpenhet. Jeg mener data er selve
blodårene i ulike teknologiske
innpakninger og står for en stor del
av definisjonsmakten for hvordan vi
forholder oss til hverandre.
Hvorfor er det så spennende?
Mulighetene og utfordringene er
uendelige, jeg får jobbe skikkelig
tverrfaglig og lærer nye ting hele
tiden – ingen god AI eller IOT,
personvern osv. uten kontroll på
data.
Hva synes du er de mest
interessante kontroversene?
Jeg hører mange si at alt
arbeidet som kreves for å forstå,
strukturere eller få oversikt
over data og dokumenter kan
automatiseres, eller løses via
maskinlæringsteknikker og AI. Det
er ikke så enkelt når det kommer til
begreper og lovverk i det offentlige.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Jeg har vært prosjektleder for et
nasjonalt arbeid som har som mål
å få alle offentlige virksomheter til
å ta ansvar for å forvalte data som
en ressurs. Vi kaller arbeidet Orden
i eget hus og er en nasjonal versjon
av information governance og
management.

Har du andre gode eksempler
på gov-tech internasjonalt og
nasjonalt?
Estland. Finland har også en god
tilnærming. Ellers ser vi at det
kommer verdibaserte selskaper
som ønsker å gjøre opprør mot
de store aktørene og også det
offentlige – og de er det verdt å
følge med på. (Bolder, MyData osv.).
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Filosofi og logisk tenkning, techkunnskap i dybden og evnen
til å utfordre eget perspektiv
kontinuerlig.

Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
I Norge har vi verdens beste
registerforvaltning, og gode
tverrfaglige studieretninger – jeg
studerte i HK og fikk oppleve
motsatsen.
Et favorittsitat om fremtiden?
«If you are tired of waiting for the
revolution, start it yourself.»

KURS SPØRSMÅL
Vår nye Digitalminister har nå slått
sammen tre tradisjonelt adskilte etater i
én. Hvilke?
a) DFØ, Difi, Brønnøysundregisteret
b) Skatteetaten, DFØ, Difi
c) Statens vegvesen, DFØ, Difi

Hvor oppsto OneTeam.gov?
a) London
b) Canada
c) USA

Hva jobber OneTeam.gov mot?
a) Å raskere fornye offentlig sektor
b) Å finne nye måter å beskytte kritisk
data i privat sektor
c) Å utvikle egen GDPR for offentlig
sektor

REGTECH
PIA JØSENDAL
RÅDGIVER
DIFI

RIKTIG SVAR
DFØ, Difi, Brønnøysundregisteret

USA

Å raskere fornye offentlig sektor

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

REGTECH med Pia Jøsendal, Difi
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PODKAST #293 AI I STATENS PENSJONSKASS. KINE DIRRO BØHLERENGEN, STATENS PENSJONSKASSE

Tema

Perspektiv

AI i Statens pensjonskass
REGTECH
KINE DIRRO
BØHLERENGEN
ANALYSESJEF OG
LEDER AV BUSINESS
INTELLIGENCE
STATENS
PENSJONSKASSE
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kine Dirro
Bøhlerengen, som er analysesjef og leder for Business
Intelligence-teamet i Statens pensjonskasse, om bruk av kunstig
intelligens. – AI gir kunnskap om hvilke grupper av saker som har
stor sannsynlighet for feil og ikke. Vi kan da fokusere på grupper
av saker som har høyere sannsynlighet for feil enn andre og
konsentrere stikkprøvene våre rundt disse gruppene, forteller
hun i episoden. Hva kan AI gjøre for Statens pensjonskasse?
Og hvordan bidrar AI til økt kunnskap om egne data og
forretningsprosesser?

Om bedriften
Statens pensjonskasse (SPK) er en norsk forvaltningsbedrift.
Pensjonsordningen har over en million medlemmer, og er dermed
Norges største. Den ble opprettet i 1917 med Oscar Schjøll som
første direktør. I 2016 forvaltet Statens pensjonskasse rettigheter
til en verdi av 509 milliarder kroner, og utbetalte 25 milliarder
i ulike pensjonsytelser. Statens pensjonskasse administrerer
tjenestepensjonsordningen for statsansatte og store deler av
undervisnings- og forskningssektoren. For de statsansatte er
medlemskapet obligatorisk. I tillegg til pensjon administrerer
Statens pensjonskasse en boliglånsordning, samt ulike
forsikringsordninger for medlemmene.

Refleksjon
Kunstig intelligens (AI) kan brukes til alt fra automatisert
saksbehandling til diagnostikk. Hvilke utfordringer kan man treffe
på når man skal balansere hensynet til personvern mot hensynet
til bedre og mer effektiv databehandling?
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Tema:		

REGTECH

Gjest:

Kine Dirro Bøhlerengen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

AI
Data
Forretningsprosesser
Business Intelligence (BI)

Anbefalt lesing:

• https://www.spk.no/

Podkast #293

AI bidrar med
kunnskap om hvilke
grupper av saker som har
stor sannsynlighet for feil
og ikke. Vi kan da fokusere
på grupper av saker som
har høyere sannsynlighet
for feil enn andre og
konsentrere stikkprøvene
rundt disse gruppene.
- Kine Dirro Bøhlerengen

REGTECH med Kine Dirro Bøhlerengen, Statens pensjonskasse
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i AI?
Jeg er fra Drøbak, løper orientering
og er aktiv i lokalpolitikken. Til
daglig jobber jeg som analysesjef
i Statens pensjonskasse
(SPK), der jeg leder BI-teamet.
Hovedoppgaven vår er å lage
analyser som gir innsikt og bidrar
til økt forretningsverdi for Statens
pensjonskasse.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Statens pensjonskasses
hovedoppgave er å levere offentlig
tjenestepensjon til ansatte eller
tidligere ansatte i staten. Totalt har
vi ca. 1 million medlemmer, og et av
våre hovedmål er at vi skal levere
rett pensjon til rett tid. Analyse- og
BI-teamet skal skape innsikt slik
at vi kan levere bedre tjenester til
brukerne. Her går utviklingen så
raskt at vi hele tiden må utvikle
oss og lære.   Alle kjernesystemene
våre er egenutviklet, og siden
pensjon er noe en tjener opp til
gjennom en hel yrkeskarriere, kan
våre aktive data være opptil 60–70
år gamle. Det er derfor en stor jobb
å sikre at vi har god datakvalitet.

Hva fokuserer du på innen AI?
Vårt hovedfokus er hvordan vi kan
bruke AI til å få bedre kunnskap om
våre data og forretningsprosesser.
Denne kunnskapen kan så brukes
til å endre og forbedre prosessene.
Hvorfor er det så spennende?
Med AI kan vi levere bedre
tjenester. Vi ser at vi kan endre
måten vi jobber på slik at vi kan bli
mer effektive og ligge i forkant i
stedet for å være i etterkant.
Hva synes du er de mest
interessante motsetningene?
AI og samfunnsnytte mot
personvern. Det er åpenbart at
personvern er viktig. Samtidig
må vi ta i bruk AI der det har stor
samfunnsverdi. Det er viktig at vi
ikke lar en streng fortolkning av
GDPR forhindre ellers fornuftig
praksis.
Har du andre gode eksempler på AI
internasjonalt og nasjonalt?
Selvkjørende biler.
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Når det gjelder AI har vi ennå
ikke så altfor mange eksempler
på praktisk bruk. Det er all
grunn til å tro at AI vil ha mange
bruksområder også innenfor
offentlig forvaltning. Da er det viktig
at vi har tilstrekkelig kompetanse
og forståelse for hva som skjer i
bakgrunnen slik at vi også kan stille
de kritiske spørsmålene.
Er det noe vi gjør i Norge som
er unikt?
I Norge har vi et tillitsbasert
system og er muligens bedre rustet
til å balansere personvern opp
mot samfunnsnytte. Vi kan finne
gode kompromisser og dermed
utnytte teknologien til gode formål
som styrker velferdsmodellen.

Ditt beste fremtidssitat?
“The fastest learner is the
winner,” av Mary Popendieck.

KURS SPØRSMÅL
Hvordan bruker Statens pensjonskasse
AI?
a) Automatisering av datainnsamling og
personlig rekommendasjoner
b) Identifisering av dårlig datakvalitet og
kvalitetssikring av pensjonsutbetalinger
c) Optimering av pensjon ved hjelp av
blockchain

Hvor mange medlemmer har Statens
pensjonskasse?
a) Over en million
b) Rundt en halv million
c) Et par hundre tusen

Hva er viktig ifølge Kine?
a) Det å benytte seg av de eksisterende
verktøyene som man vet fungerer
b) Det å ta i bruk eksisterende
teknologi i kombinasjon med nye
forretningsprosesser
c) Det å ta i bruk ny teknologi samt dele
ideer med andre aktører

REGTECH
KINE DIRRO
BØHLERENGEN
ANALYSESJEF OG
LEDER AV BUSINESS
INTELLIGENCE
STATENS
PENSJONSKASSE

RIKTIG SVAR
Identifisering av dårlig data kvalitet og
kvalitetssikring av pensjons utbetalinger

Over en million

Det å ta i bruk ny teknologi samt dele
ideer med andre aktører

Scann og besøk bedriften
https://www.spk.no/
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PODKAST #299 FREMTIDENS POLITI. ANNE-CATHRINE GUSTAFSON, POLITIET

Tema

Perspektiv

Fremtidens politi

REGTECH
ANNE-CATHRINE
GUSTAFSON
POLITIINSPEKTØR
POLITIET
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med politiinspektør
Anne-Catherine Gustafson om hvordan vi kan forebygge
kriminalitet og hvordan norsk politi skal sikre velferden.
Politidirektoratet (POD) er et norsk direktorat underlagt Justisog beredskapsdepartementet, som har ansvar for faglig ledelse,
styring, fordeling av ressurser, resultatoppfølging og utvikling av
Politi- og lensmannsetaten. Anne-Catherine forteller om hvordan
politiet nå kan finne kriminelle mønstre gjennom bruk av stordata.
Silvija og Anne-Catherine diskuterer også hva politiets rolle skal
være i smarte byer når de utvikles i årene fremover.

Om bedriften
Politidirektoratet (POD) er et norsk direktorat underlagt Justisog beredskapsdepartementet. POD har ansvar for faglig ledelse,
styring, fordeling av ressurser, resultatoppfølging og utvikling av
Politi- og lensmannsetaten. Direktoratet har ansvar for politiet i
de 12 politidistriktene og politiets særorganer. Politiets operative
funksjoner utøves av politidistriktene eller særorganene (som
for eksempel Økokrim), det er bare i spesielle situasjoner at
POD griper inn i den operative virksomheten i politidistriktene.
I viktige nasjonale politisaker kan politidirektøren bruke sin
instruksjonsmyndighet og overta styringen av en politioperasjon
eller delegere ledelsen til en annen politimester.

Refleksjon
I et stadig mer digitalisert samfunn må politiet være til stede på
andre arenaer enn før. Hvor langt kan politiet gå i å slå ned på
kriminalitet i det digitale rom uten å krenke folks personvern? Og
hva kan politiet gjøre for å sørge for at fremtidens smarte byer er
trygge?
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Tema:		

REGTECH

Gjest:

Anne-Cathrine Gustafson

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Smarte byer
Forebygging
Bigdata
Velferd
Sikkerhet

Anbefalt lesing:

• https://www.politiet.no/

Podkast #299

Venter vi lenge nok
blir muligheter til trusler.
- Anne-Cathrine
Gustafson
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i regtech?
Jeg er nysgjerrig og engasjert,
og etter snart 30 år i etaten
brenner jeg fremdeles for
politiet, samfunnsoppdraget
vårt, innovasjon, mangfold og
offentlig/privat samarbeid. Jeg ble
interessert i innovasjon gjennom
lederstudier på PHS i 2012, da jeg
skrev en oppgave om innovasjon i
politiet.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben? Vi bidrar til å utvikle,
styre og lede norsk politi inn i en
ny tid. Kriminalitetsforebygging er
vår primære strategi, og det er et
paradigmeskifte. Politireformen er
en dyd av nødvendighet – og særs
viktig for at vi skal klare å levere på
samfunnsoppdraget vårt.
Hva fokuserer du på innen regtech?
Innovasjon og offentlig/privat
samarbeid.
Hvorfor er det så spennende?
Fordi det ligger et stort potensial
der som vi må bli flinkere til å
utnytte. Det finnes et hav av
ressurser der ute, og vi må finne ut
hvem vi skal samarbeide med for å
skape merverdi.

Hva synes du er de mest
interessante motsetningene?
Jeg vet ikke om jeg vil kalle det en
motsetning, men når det gjelder
innovasjon generelt, er balansen
og skjæringspunktet mellom
kreativitet og struktur interessante
– nettopp for at vi skal kunne måle
effektene på sikt.
Hvilke prosjekter har du jobbet
med det siste året?
- Formalisering av samarbeidet
med sikkerhetsbransjen
(vektersegmentet) i form av
en intensjonsavtale nasjonalt
og operasjonalisering ved
samarbeidsavtaler lokalt.
- DSOP (Digital Samhandling
Offentlig Privat) – et samarbeid
med finansinstitusjonene der vi skal
utveksle opplysninger automatisert
og digitalisert. I dag gjøres dette
manuelt.
- Politiets rolle i utviklingen av byer
– smarte byer er ikke smarte om de
ikke er trygge.
- Forebygging av innsidetrusselen
i norske offentlige og private
virksomheter.
- Politiets tilstedeværelse på
internett – trygghet i det digitale
rom.
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Har du andre gode eksempler
på regtech nasjonalt og
internasjonalt?
Internasjonalt har Interpol
bygd opp en egen innovasjonslab i
Singapore med stort fokus på
innovasjon gjennom offentlig/privat
samarbeid. Nasjonalt har Oslo
politidistrikt i lang tid hatt et godt
samarbeid med sikkerhetsbransjen.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Samhandlingsog relasjonskompetanse og
nettverksledelse.
Ditt beste fremtidssitat?
«Venter vi lenge nok, blir muligheter
til trusler.»

Hva er det viktigste poenget fra det
vi har snakket om nå?
Det er alles oppgave å forebygge
kriminalitet – men vi i politiet har
et særlig ansvar for å sette både
folk, kommuner, næringsliv og
samfunnet i bedre i stand til å velge
gode, forebyggende tiltak. Dette
krever formalisert og strukturert
samarbeid og samhandling som
sikrer kontinuitet og forutsigbarhet.

KURS SPØRSMÅL
Hvorfor er det vedtatt at alle
politidistrikt skal være på nett?
a) For å forhindre terror med å undersøke
trusler over nett
b) For å holde oversikt over ekstreme
miljøer på sosiale medier
c) For å være tilstede og tettere på barn
og unge

Hvem er primærforebyggende når det
gjelder ungdomskriminalitet?
a) Skolene
b) Det offentlige
c) Foreldrene

Er det noen sammenheng mellom å
predikere vold og byutvikling?
a) Nei, det er ingenting som tilsier at
politi bør være innblandet i byutvikling
b) Ja, det bør være høyere grad av
overvåkning i områder med mye
kriminalitet
c) Ja, det er mye som kan gjøres innen
byutvikling for å forhindre kriminelle
handlinger

REGTECH
ANNE-CATHRINE
GUSTAFSON
POLITIINSPEKTØR
POLITIET

RIKTIG SVAR
For å være tilstede og tettere på barn og
unge

Foreldrene

Ja, det er mye som kan gjøres innen
byutvikling for å forhindre kriminelle
handlinger

Scann og besøk bedriften
https://www.politiet.no/
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PODKAST #329 IKKE NOE SNIKK-SNAKK, FORVALTNINGSINFORMATIKK, TAKK!. TRINE LIND, AVINOR

Tema

Perspektiv

Ikke noe snikk-snakk,
forvaltningsinformatikk,
takk!
REGTECH
TRINE LIND
PROSJEKTLEDER
AVINOR

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Prosjektleder
i Avinor, Trine Lind, om hvorfor man må bruke endringsledelse
og målstyring, som kombinerer eksperimentering og hypotesebasert utvikling. Avinor AS er et norsk statlig selskap, og
Norges største eier av flyplasser, der eierskapet forvaltes av
Samferdselsdepartementet. Silvija og Trine diskuterer hvordan
man skal gå frem i arbeidet med å digitalisere i en offentlig sektor,
eller i en kommune. De går også inn på dilemmaet i det å skulle få
de ansatte til å bli villige til å ta risiko, samtidig som de opplever
at alle resultater måles i større grad enn tidligere.

Om bedriften
Avinor AS er et norsk statlig selskap, og Norges største eier
av flyplasser. Selskapet driver 44 flyplasser, hvorav 12 eies av
Forsvaret. I tillegg eier selskapet sikkerhetsinstallasjoner av ulike
slag – for eksempel radarer, radiofyr, fjernstyrte basestasjoner for
flyradiosambandet, og kontrollsentraler. I 2003 ble Avinor oppført
som aksjeselskap heleid av staten. Avinor startet et prosjekt i 2017
om å klargjøre flyplassene for elektriske fly.

Lytt til podcast

Refleksjon
Hva vil teknologi bety for regelverksutviklingen i framtiden, og
parallelt - hvordan bør det offentlige organisere fokuset på
teknologiens påvirkning på det juridiske for å ivareta borgerens
rettigheter?
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Tema:		

REGTECH

Gjest:

Trine Lind

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Tjenestedesign
Tverrfaglig samarbeid
Brukerinvolvering
Innovasjon
Endringsledelse

Anbefalt lesing:

• 1984, George Orwell Homodeus, Yuval
Noah Harari

Podkast #329

Vi må lykkes
med å realiserer behov
på tvers, både faglig og
organisatorisk. Så enkelt
å si: Bryte ned siloer,
men ikke lett i praksis.
Finansieringsprinsipper
må endres og tilpasses
sammen med målstyringen
og konsernperspektiv.
- Trine Lind

REGTECH med Trine Lind, Avinor
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i fintech?
Generalist med «spesialfelt»
knyttet til digitalisering i offentlig
sektor. Ett team-menneske
hvor det tverrfaglige fra
forvaltningsinformatikken: juss,
teknologi og organisasjonsutvikling
er grunnleggende fundamenter.
Hva gjør dere på jobben?
Sørger for at flytrafikken er trygg
og effektiv på flyplassene, og sørge
for at Avinor som organisasjon
forstår mulighetene i og klarer å ta
i bruk ny teknologi for å gjøre det
mer effektivt, enklere og tryggere i
fremtiden.
Hva er de viktigste konseptene
i fintech? Ikke lett å koke det ned
til noen få ting, kompleksitet! Ikke
minst å jobbe i skjæringspunktet
mellom teknologi, organisasjon
og juss. Men teknologien kan
brukes slik at «Offentlig sektor
skal være smart på innsiden, men
enkel på utsiden» - for å sitere
Heidi Austli (IKT-Norge).
Hvorfor er det spennende?
Det er store og komplekse
utfordringer i offentlig
sektor og samfunnseffekter er
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viktig. Digitalisering og endring
av prosesser for å oppnå
strategiske mål og skape verdi ut
av teknologitiltakene. Teknologi
kan bidra til å iverksette politiske
vedtak og beslutninger mer
effektivt og «treffsikkert».

Hvordan pleier du å forklare
fintech?
Avhengig av målgruppen, men
forklaringen min handler alltid om
endring av arbeidsprosesser og
tjenesteutvikling – gjennom bruk av
teknologi

Et fremtidssitat?
Tror jeg velger meg Jon Bing vedr
pågangsmot «Man kommer ingen
vei uten å feile litt underveis, og
ta et par risker» og/eller «Saman
er ein mindre aleine» (norske
boktittelen til Anna Gavalda).

Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Styring og eierskap; Makt og
styringskultur overgår ofte de
faglige og brukernes behov. Har
ikke enkle svar, helhetsperspektiv,
prioriteringskriterier, innsikt og
måling av effekter tror jeg er viktig.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Vi har i stor grad tatt ansvar og
eierskap til offentlig infrastruktur,
og ser at teknologiutvikling også
kan brukes som virkemidler for
å sikre samfunnseffekter og løse
samfunnsoppdrag. Eksempelvis
klima – elektrifisering av bilpark og
nå fly (kortbanenettet).

Viktigste poeng om fintech fra vår
samtale?
Tverrfaglig samarbeid, involvering,
tillit & åpenhet, demokrati &
rettssikkerhet, det finnes alltid en
løsning.

Dine egne prosjekter innen fintech?
Først og fremst hente frem fra Oslo
kommune, fikk brukt erfaringen fra
tidligere digitaliseringsprosjekter,
men i enda større grad erfaring
med å håndtere tverrsektorielle
utfordringer.
Dine andre favoritteksempler
på fintech internasjonalt og
nasjonalt? Felles nasjonale
løsninger og ikke minst data og
informasjonsforvaltning hvor
arbeidet med felles datakatalog
står sentralt. I tillegg er eksempelet
med forskningssamarbeidet med
McLaren – noe jeg har store
forventninger til.

KURS SPØRSMÅL
Hvor mange tjenesteområder finnes det i
snitt i én kommune?
a) 100
b) 200
c) 300

Hvor mange flyplasser er det Avinor er
ansvarlig for?
a) 14
b) 34
c) 44

Oslo kommune hadde en strategisk
satsning på tvers av alle kommunens 50
virksomheter. Hvorfor?
a) For å spare penger
b) For å ivareta brukerbehovet
c) For å spare tid

REGTECH
TRINE LIND
PROSJEKTLEDER
AVINOR

RIKTIG SVAR
300

44

For å ivareta brukerbehovet

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

REGTECH med Trine Lind, Avinor
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PODKAST #392 FRA STORT PROSJEKT TIL KONTINUERLIG PRODUKTUTVIKLING. KARIN BØHLERENGEN, NAV

Tema

Fra stort prosjekt
til kontinuerlig
produktutvikling
REGTECH
KARIN BØHLERENGEN
PROSJEKTLEDER I
FORELDREPENGEPROSJEKTET
NAV
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Karin Bøhlerengen,
prosjektleder i Foreldrepengeprosjektet i NAV om hvordan vi
utvikler nye tjenester som raskt kan gi verdi, og om hvordan NAV
lager bedre tjenester til foreldre som skal ut i foreldrepermisjon.
— Vi har lagt om arbeidsmetodikken. Vi har gått fra planlagte
store leveranser med design, utvikling i Scrum Team og test, til
mange tverrfaglige team som utvikler tjenestene våre kontinuerlig.
Dette krever en annen måte å lede utviklingsarbeidet på, og det
krever noe annet av oss som organisasjon, forteller hun. Hvordan
får du over 200 mennesker til å jobbe på en helt ny måte? Og har
NAV utviklet seg til å bli et teknologiselskap?

Om bedriften
NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen, opprinnelig Ny arbeidsog velferdsforvaltning) består av den statlige Arbeids- og
velferdsetaten (herunder Arbeids- og velferdsdirektoratet) og
de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de
felles lokale kontorene. Lederen for NAV har tittelen arbeidsog velferdsdirektør. NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet
gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger,
sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, og alle
innbyggerne er brukere. Det er lokale NAV-kontorer i alle norske
kommuner.

Refleksjon
Vil selvstendiggjøring av offentlige tjenester skape urolighet
og distansering i forholdet mellom stat og individer, eller er vi
egentlig tilfreds og fornøyde med muligheten til å saksbehandle
oss selv uten fysisk kontakt?
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Perspektiv

Tema:		

REGTECH

Gjest:

Karin Bøhlerengen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Innovasjon
Tverrfaglig arbeid
Ledelse
Offentlig sektor

Anbefalt lesing:

• https://www.nav.no/

Podkast #392

Vi har langt om
arbeidsmetodikken. Vi
har gått fra planlagte
store leveranser med
design, utvikling i Scrum
Team og test, til mange
tverrfaglige team som
utvikler tjenestene våre
kontinuerlig. Dette krever
en annen måte å lede
utviklingsarbeidet på og
det krever noe annet av oss
som organisasjon.
- Karin Bøhlerengen
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91

Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi?
Jeg er utålmodig og rastløs og
liker å få til resultater raskt. Jeg
har modernisert og digitalisert
flere av NAV sine ytelser, og har
gjennom dette fått et brennende
engasjement for å smøre
samfunnsmaskineriet.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi lager bedre tjenester til foreldre
som skal ut i foreldrepenge
permisjon, til både saksbehandlere
som behandler disse søknadene
og dem som veileder foreldre når
de kontakter NAV. De skal også
gjøre det enklere for arbeidsgivere
å gi opplysninger til NAV. En viktig
del av dette arbeidet er å utfordre
eksisterende arbeidsprosesser
i NAV, utfordre politisk ledelse
for å få enklere regler som lar
seg digitalisere og utfordre
adferdsmønsteret til aktørene
i en foreldrepengesak (bruker,
saksbehandler og arbeidsgiver).
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Hva fokuserer du på innen
teknologi?
Jeg som ikke-teknolog er opptatt
av hvordan vi raskt kan gi bedre
tjenester til brukerne våre og mer
effektiv forvaltning. Hvordan vi kan
drive utvikling av tjenestene våre
slik at de raskere gir verdi.
Hvorfor er det så spennende?
Det utfordrer egen
ryggmargsrefleks på hvordan
man skal lede andre. Det å få 200
mennesker til å jobbe på en helt
ny måte samtidig som vi skulle
levere det vi hadde lovet ledelsen i
NAV og departementet er det mest
spennende jeg har vært med på.
Jeg vet ikke om noen andre store
prosjekter i Norge som har gjort
noe liknende.
Hva synes du er de mest
interessante motsetningene?
På den ene siden ønsker man å
digitalisere og automatisere –
på den andre siden ønsker men
sjelden i Norge at det skal gå
ut over noen. Dersom man skal
gjøre større løft ved å digitalisere
regelverk som har med utbetaling
til folk å gjøre, må man tørre å tåle
at noen brukere får mindre eller
mer penger enn tidligere.

Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Foreldrepengeprosjektet – jeg har
jobbet med dette i 3 år.

Et favorittsitat om fremtiden?
Steve Jobs: «We’re here to put a
dent in the universe. Otherwise
why else even be here?»

Har du andre gode eksempler på
din type teknologi internasjonalt og
nasjonalt?
Egenskapene som gir raskt bedre
tjenester til brukerne. Mulig å drive
med kontinuerlige leveranser i et
stort apparat.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Det å etablere seg og jobbe
tverrfaglig og levere kontinuerlig
burde enda flere gjøre. Dette
gir mulighet for bedre tjenester
til brukerne og mer effektiv
forvaltning.

Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Det å jobbe smidig og tenke
produktutvikling i stedet for
prosjekter, og det å måle
og ikke bare si at man har
brukerorientering.

KURS SPØRSMÅL
Hvordan får offentlige instanser
godkjent finansiering fra Stortinget til
sine prosjekter?
a) Man må vise og forklare
gjennomføringen
b) Det er statsrådene ved de ulike
stortingsdepartementene som selv
iverksetter ønskelige prosjekter og
bevilger midler til å oppfylle prosjektene
c) De offentlige instansene kan bruke
bevilgede penger som de behøver
etter at statsbudsjettet er fordelt til
kommunene

Hvilken positiv endring medførte
digitaliseringen av ordningene for
foreldrepermisjon?
a) Fornøyde brukere av tjenesten steg
700 % fra vanligvis 4 av 10
b) Fornøyde brukere av tjenesten gikk fra
400 fornøyde årlige brukere til 7000
c) Fornøyde brukere av tjenesten gikk fra
gjennomsnitt - 40 til + 70

Nav gjør saksprosesser digitale. Hvilken
konsekvens har dette fått?
a) Selvjustering av egne saker har
redusert belastning på det offentlige
b) Mindre fornøyde borgere, dessverre.
Folk savner fysiske papirer for å holde
oversikt og et menneskelig ansikt som
kan bistå i saken
c) Effektivisert arbeidsdag for de ansatte,
slik at køene forkortes

REGTECH
KARIN BØHLERENGEN
PROSJEKTLEDER I
FORELDREPENGEPROSJEKTET
NAV

RIKTIG SVAR
Man må vise og forklare gjennomføringen

Fornøyde brukere av tjenesten gikk fra
gjennomsnitt - 40 til + 70

Selvjustering av egne saker har redusert
belastning på det offentlige

Scann og besøk bedriften
https://www.nav.no/
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PODKAST #399 HVILKEN RETNING HAR DIGI-TOGET?. KJERSTI EIKEN, BERGEN KOMMUNE

Tema

Perspektiv

Hvilken retning har
digi-toget?

LØRNSOC
KJERSTI EIKEN
LEDER AV INNOLAB
BERGEN KOMMUNE

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder av
Innolab ved Bergen Kommune, Kjersti Eiken. Med erfaring fra
en av Europas største teknologigigant har Kjersti tatt med seg
viktigheten av å se på teknologi som et verktøy som fremmer
og materialiserer det mennesker klarer å tenke ut på forhånd. I
episoden forteller hun hvordan Innolab jobber for å tilrettelegge
for digitalisering og nye arbeidsmetoder i offentlig sektor - en
sektor som forvalter og utvikler noen av de viktigste tjenestene
og oppgavene vi har i samfunnet. Silvija og Kjersti reflekterer
også over hvordan man møter skepsisen ansatte ofte har til ny
teknologi.

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Kjersti Eiken

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

BERGEN

Om bedriften

Vert:		

Silvija Seres

Innolab er en fysisk møteplass og knutepunkt for idéarbeid i
kommunen om innovasjon og digitalisering på alle områder. Målet
er å skape en enklere vei for gode idéer og forslag til forbedringer
inn til kommunen. Byrådet vedtok å etablere Innovasjonslaben 4.
mai 2017 i forbindelse med behandlingen av saken «Digitalisering
og innovasjon i Bergen kommune 2017-2020».

Du vil LØRNE om:

Refleksjon
Lytt til podcast

Digifrid er robotstyrte saksbehandlere. Mange innenfor offentlig
og privat sektor føler at teknologiutviklingen går for fort, og de
føler seg utelatt. Hvordan kan vi komme skeptikerne i møte og
hva er de faktiske fordelene og ulempene med å ha robotstyrte
saksbehandlere i samfunnet?

•
•
•
•
•

Automatisering
Offentlig innovasjon
Mobilitet
Data
Endringsledelse

Anbefalt lesing:

• Digitaliseringskonferansen 11.-12.juni på
Gardermoen.
• «Med data skal landet bygges».

94

LØRNSOC med Kjersti Eiken, Bergen Kommune

Podkast #399

Det siste
digitaliseringstoget er
ikke i ferd med å forlate
perrongen. Det går mange
digi-tog hele tiden, i ulike
retninger, så pass deg vel
for hvilket tog du hopper
på. Vi vil aldri hoppe
på feil tog om vi bruker
kappgangfilosofien i det
vi foretar oss: «En fot i
bakken hele tiden, og gå
sykt fort».
- Kjersti Eiken

LØRNSOC med Kjersti Eiken, Bergen Kommune
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi?
Jente fra bygden, jobbet i 20 år
med salg, ledelse, nettverksbygging,
rådgivning og medarbeiderutvikling.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Forvalter og utvikler noen av de
viktigste tjenestene og oppgavene
vi har i samfunnet. Vi vil at
innbyggerne våre skal bo, jobbe,
utdanne seg og leve på best mulig
måte i kommunen og regionen vår
ved å finne gode digitale løsninger
og digitale samarbeidsprosjekter
både på regionalt og nasjonalt plan.
Hva fokuserer du på innen
teknologi?
Trygg digitalisering og eierskap av
data til innbyggerne som forvaltes
av kommunene. Teknologi som
kan gi kraft til flere enn dem
som i utgangspunktet var tiltenkt
teknologiprosjektet. Teknologi
som kan lukke gapet mellom rik og
fattig, stor og liten, ny og gammel i
landet, ung og gammel i sinnet.

Hvorfor er det så spennende?
Skaperkraft kommer når vi tør å
dele, se og høre hva andre tenker
og mener uten å gå i forsvar eller
frykte for egen integritet. Tenke
utenfor boksen, tørre å stå i det
ukomfortable lenge nok til å se
at det finnes andre måter å løse
oppgaver på enn slik man alltid har
gjort det. Tørre å dele data med
andre utenfor egen bransje.
Hva synes du er de mest
interessante motsetningene?
Smartbydebatten – hvor smart
er den egentlig? Fra ord til
handling – hvor kan vi se effekten
av alle konferanser, workshops
og hackathons?
Dine egne relevante prosjekter
siste året? Etablert og satt i drift
innovasjonssenteret INNOLAB i
Bergen og Ullensaker kommune
og holder nå på å etablere i
Bjørnafjorden kommune. Igangsatt
Innovasjonspartnerskapet «1
000 bygg – 10 000 muligheter».
Fasilitator for MUST – Mobilitets
laboratorium for Utvikling av
Smarte Transportløsninger.
Bidragsyter i starten for
etablering av datasjø-prosjekt
med big data i skikkelige real
life usercaser. Kulturbyggings
prosjekter for kommunale enheter i
omstillinger.
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Vi må dele innsikt og kompetanse
på en måte som gjør at vi kommer
vekk fra alt pratet og kan handle
sammen, skape sammen, utvikle
sammen.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Kommunene er i ferd med å våkne
opp fra dvalen, og vi har skjønt at vi
heller må samle og etablere noen
store kraftfelt som kan gi vekst til
næring og tjenesteutvikling for hele
landet.
Viktigste poeng fra vår samtale?
Det siste digitaliseringstoget er ikke
i ferd med å forlate perrongen –
det går mange digi-tog hele tiden, i
ulike retninger, så pass deg vel for
hvilket tog du hopper på.

KURS SPØRSMÅL
Hva er Digifrid?
a) Digifrid er en chatbot
b) Digifrid er en robotstyrt saksbehandler
c) Digifrid er Bergen kommune sin
støvsuger-robot

Hvor mange sensorer implementerte
vann- og avløpsetaten?
a) 13000
b) 3000
c) 7000

Hvordan kan vann- og avløpsetaten
bruke dataene fra disse sensorene?
a) Etaten kan bruke dataene til å
implementere nye rør
b) Etaten kan samle opp dataene til
senere bruk
c) Etaten kan analysere dataene til å
effektivisere prosesser og predikere
lekkasjer

LØRNSOC
KJERSTI EIKEN
LEDER AV INNOLAB
BERGEN KOMMUNE

RIKTIG SVAR
Digifrid er en robotstyrt saksbehandler

13000

Etaten kan analysere dataene til å
effektivisere prosesser og predikere
lekkasjer

Scann og besøk bedriften

https://www.bergen.kommune.no/

LØRNSOC med Kjersti Eiken, Bergen Kommune
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PODKAST #473 Å TA I BRUK NY TEKNOLOGI I OFFENTLIG BASISTJENESTER. VERONICA AAM, HALDEN KOMMUNE

Tema

Perspektiv

Å ta i bruk ny teknologi i
offentlig basistjenester

LØRNSOC
VERONICA AAM
KOMMUNALSJEF I HELSE
- OG OMSORG
HALDEN KOMMUNE
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kommunalsjef
for Helse og Omsorg i Halden kommune, Veronica Aam, om
hvordan kommunal sektor finner mulighetene som ligger i helseteknologi – og om hvordan de faktisk tar disse i bruk. I podcasten
diskuterer Veronica og Silvija blant annet hvordan man kan
gå frem for å senke motviljen til å ta i bruk ny teknologi blant
ansatte.

Om bedriften
Halden er en by og kommune i landskapet Østfold i Viken fylke på
Østlandet i Norge. Storkommunen Halden grenser til Rakkestad
i nord, Aremark i øst, og Sarpsborg i nordvest, samt kommunene
Strömstad, Tanum og Dals-Ed i Sverige i henholdsvis sørvest,
sør og sørøst. Kommunen består av de tidligere herredene
Berg og Idd samt bykommunen Halden. Berg og Idd er typiske
landbruksområder, mens Halden er Norges eldste industriby.
Haldenregionen ble etablert i 2007. Regionen er på 963 km² i
utstrekning og har (pr. 01.04.2013) et innbyggertall på 31 344.

Refleksjon
Lytt til podcast

Mange er engstelige for at ny teknologi vil gjøre det vanskeligere
å få seg en jobb i fremtiden. Hvordan tror du kan vi fjerne frykten
for å integrere teknologi i den offentlige helsesektoren på best
mulig måte?

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Veronica Aam

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

HALDEN

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Innovasjon i helsenorge
Hjemmetjenesten
Helseteknologi
Akseptabel risiko
Virituell kortidsavdeling

Anbefalt lesing:

• Halden kommune sine nettsider
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Podkast #473

Jeg vil så veldig mye
mer enn det vi får til i dag
og er fryktelig utålmodig
på fremdrift. Vi har mye å
hente på innovasjon i helse
og omsorgstjenestene, men
vi må huske menneskene
som skal ta dette i bruk og
at teknologien deretter er
et supert hjelpemiddel.
- Veronica Aam

LØRNSOC med Veronica Aam, Halden Kommune
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi?
Jeg er en som har veldig lyst til å
være med på å løse utfordringene
som helsesektoren står overfor,
blant annet med tanke på den
kommende eldrebølgen. For meg
er ikke teknologien i seg selv det
viktigste, men snarere hva den kan
gjøre for oss.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Det viktigste vi gjør, er å utforske
hvilke muligheter teknologien tilbyr
og faktisk ta det i bruk. Det høres
kanskje enkelt ut, men det kan
være utfordrende i bransjen vår.
Hva er du mest opptatt av innen
teknologi?
Det som tar oss fremover. At vi
kan definere hvilke oppgaver vi må
løse og la miljøene som virkelig kan
teknologien, fortelle oss hvordan
ulik teknologi kan bistå oss med
dette.
Hvorfor er det så spennende?
Fordi det åpner så mange
muligheter, som vi faktisk burde
tatt for gitt. Jeg ønsker å få til
mye mer enn det vi får til i dag,
og jeg er fryktelig utålmodig når

det gjelder fremdrift. Vi har mye
å hente på innovasjon i helse- og
omsorgstjenestene.
Hva synes du er de mest
interessante motsetningene?
Iveren og forventningen til å bruke
teknologi og motstanden mot å ta
den i bruk. Alle vil, men få gjør noe.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Jeg har vært involvert i et prosjekt
med et høyteknologisk bo- og
aktivitetssenter for eldre med
en virtuell korttidsavdeling, hvor
pasienten er «innlagt» i eget hjem
i stedet for på sykehjem, der
vedkommende blir fulgt opp via en
videoløsning, alarmer og målinger.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Jeg tror det er viktig å ha kunnskap
om anvendt teknologi, hvordan
man bruker teknologi for å endre
tjenester.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Vi er ganske gode på system
tenkning og sikkerhet. Altinn, NAV,
bank og forsikring er områder
hvor vi har blitt mer eller mindre
heldigitale og «selvhjulpne», med
nær sagt fullintegrerte systemer
som snakker sammen, henter og
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setter sammen informasjon, og som
gjør alt enklere og mer tilgjengelig.
Vi har fått en digital ID, og de fleste
er trygge på systemene.
Har du et favoritt-fremtidssitat?
«Man kan aldri planlegge fremtiden
ved hjelp av fortiden.»
Viktigste poeng fra samtalen vår?
Endring av tjenester, konsepter
og menneskers måte å jobbe på.
Teknologi og teknologisk utvikling
som et hjelpemiddel.

KURS SPØRSMÅL
Hva er virtuell korttidsavdeling?
a) En løsning som gir pasienter mulighet
for å skrives tidlige ut på grunn av hjelp
av velferdsteknologi
b) En boløsning for demente med
fjernobservasjon hvor behandlere
overvåker fra et eksternt vaktrom
c) Et prøvelsesrom som brukes til
forskning av teknologiske løsninger

Hva er målet til Veronica Aam for den
offentlig helsesektor?
a) Å bruke teknologi som virkemiddel for
å automatisere arbeidsoppgaver som
ikke nødvendigvis trenger mennesker for
å løse samfunnsutfordringene
b) At teknologien skal ta over for
menneskene i helsesektoren i framtiden
fordi teknologisk innovasjon har til
hensikt å redusere arbeidsmangelen i
helsesektoren
c) Å unngå å bruke teknologi i
helsesektoren i framtiden fordi ”varme
hender” kan ikke erstattes med teknologi

Hvorfor må man som utvikler av
helsetjenesten jobbe opp mot storting og
departement?
a) På grunn av at kommunale tiltak har
sitt bestemmelsesmandat hos øvrige
ledere i stortinget
b) Siden økonomiske midler til
implementering av teknologiske løsninger
er øremerket som alternativt og må
dermed godkjennes fra øvrige hold
c) Systemer rundt økonomi, kontroll og
regelverk binder for mye behovet for
forståelse

Å bruke teknologi som virkemiddel for å
automatisere arbeidsoppgaver som ikke
nødvendigvis trenger mennesker for å
løse samfunnsutfordringene

Systemer rundt økonomi, kontroll og
regelverk binder for mye behovet for
forståelse

LØRNSOC
VERONICA AAM
KOMMUNALSJEF I
HELSE - OG OMSORG
HALDEN KOMMUNE

RIKTIG SVAR
En løsning som gir pasienter mulighet for
å skrives tidlige ut på grunn av hjelp av
velferdsteknologi

Scann og besøk bedriften

https://www.halden.kommune.no/

LØRNSOC med Veronica Aam, Halden Kommune
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PODKAST #503 TEKNOLOGI SOM KAN REDDE LIV. MERETE JOHANSEN, NORDLANDSSYKEHUSET HF

Tema

Perspektiv

Teknologi som
kan redde liv

HEALTHTECH
MERETE JOHANSEN
PROSJEKTLEDER
NORDLANDSSYKEHUSET
HF
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder på
Nordlandssykehuset HF, Merete Johansen, om hvordan de sørger
for at sykepleier og leger har systemer som støtter opp om den
jobben de skal gjøre. Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest
største helseforetak med tjenestetilbud som et tradisjonelt
sentralsykehus. I denne podcasten får vi lære mer om hva som
ligger i begrepet "kliniske systemer". Merethe og Silvija diskuterer
også hvordan helsesektoren ligger an i forhold til andre bransjer i
Norge når det kommer til bruk av teknologi.

Om bedriften
Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største helseforetak
med tjenestetilbud som et tradisjonelt sentralsykehus. Sykehuset
har både lokale-, fylkesdekkende- og landsdelsdekkende
funksjoner. Nordlandssykehusets primærområde er regionene
Salten (Bodø), Lofoten og Vesterålen med ca 136 000 innbyggere.
Helseforetaket er en stor utdannings- og forskningsinstitusjon
og har tilbud om utdanning og praksis innen de fleste sykehusrelaterte yrkesgrupper. I samarbeid med Universitetet i Tromsø,
tilbyr Nordlandssykehuset komplett studium for femte og sjette
års medisinerstudenter. Forskningsaktiviteten er stor, både
innenfor somatikk og psykiatri.

Refleksjon
En mulig løsning for å effektivisere kommunikasjonen
mellom pasient og lege er å gi befolkningen en større grad av
selvstendighet og innsyn i egen helsedata. Men er det egentlig
forsvarlig å gi innsyn i viktige helsedata til brukere som ikke
nødvendigvis forstår disse?

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Merete Johansen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

BODØ

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Effektivisering
Digitalisering av pasientjournaler
Innovasjon i helsesektoren
Sensorer
Videokonsultasjon

Anbefalt lesing:
• Deler informasjon/erfaringer – utrolige
nyttig og gjør at vi slipper å finne opp
kruttet
• Det skrives mye gode masteroppgaver
om relevante tema – prioriterer disse
• Jeg å få med meg konferanser som
EHIN og Vitalis – der møtes teknologi og
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helsebransjen

Podkast #503

Det er få ting som
slår det å se fagfolk lyse
opp når jeg presenterer
dem for systemer som de
umiddelbart ser kan gi
dem gevinst i hverdagen.
Enten ved å spare tid eller
ved at de får gjort en bedre
jobb.
- Merete Johansen

HEALTHTECH med Merete Johansen, Nordlandssykehuset HF
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi?
Jeg er født og oppvokst i Bodø, har
samboer og to barn og flyttet til
Oslo som 18-åring. Jeg er opptatt
av teknologi som gir nytte. Faren
min var kontorsjef, og da jeg var
liten lot jeg meg fascinere av
maskiner som effektiviserte jobben
hans. Jeg var solgt da han kom
hjem med en Commodore 64 på
begynnelsen av 80-tallet.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Å sørge for at leger, sykepleiere og
andre behandlere har tilgjengelig
systemer som forenkler jobben de
skal gjøre – og gjør dem i stand til å
bruke disse systemene.
Hva er du mest opptatt av innen
teknologi?
Jeg er mest opptatt av systemer
som har et formål og er enkle
å bruke. Det er veldig viktig at
fagfolk kan bruke tiden sin på fag
og ikke systemer, spesielt innen
helsesektoren.

Hvorfor er det så spennende?
Helsevesenet ligger langt etter
resten av de andre bransjer i Norge
når det gjelder bruk av teknologi
på visse områder. Det er få ting
som slår å se fagfolk lyse opp når
vi presenterer systemer som de
umiddelbart ser kan være med på
å effektivisere arbeidshverdagen
deres.
Hva synes du er de mest
interessante motsetningene?
På et sykehus har vi roboter som
kan operere pasienter – i dag
trenger faktisk ikke kirurgen å sitte
i samme land som operasjonen
gjennomføres. På samme tid ser vi
hvor kort helsevesenet er kommet
når det gjelder pasientjournaler
og deling av data på tvers av
tjenestenivåer.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Det morsomste er
innovasjonsprosjektene. Vi er
for eksempel akkurat ferdige
med å utvikle en app for
avstandsoppfølging av pasienter
hjemmefra (Dialogg), i samarbeid
med Telenors e-helseteam og Bodø
kommune.
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Dine andre favoritteksempler på
din type teknologi internasjonalt og
nasjonalt?
Grunnen til at jeg fikk øynene opp
for sykehus, var da jeg ble leid inn
for å lukke legemiddelsløyfen på
Nordlandssykehuset. Jo mer jeg
lærte om det, desto blekere ble
jeg. Det høres enkelt ut – du skal
elektronisk kunne verifisere at du
gir rett medisin til rett pasient til
rett tid. Men med dagens systemer
er vi et godt stykke unna en
brukervennlig løsning som kan
forsvares økonomisk.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Vi er teknologikåte samtidig som
jeg føler vi har beina på jorda.

Har du et favoritt-fremtidssitat?
«For å få noe du ikke har må du
gjøre noe du ikke gjør.»

KURS SPØRSMÅL
Det er snakk om digitalisering av kliniske
systemer, men hva er egentlig kliniske
systemer?
a) En måte å dokumentere for hver gang
en lege tester en ukjent sykdom hos en
pasient
b) Det er journalsystemet ved alle
sykehusene
c) Det er de datasystemene som leger og
sykepleierne bruker til å dokumentere
den jobben som utføres. Dette inkluderer
pasientjournaler og papirversjon kurven
som dokumenterer helsestatus for
innlagte pasienter

Hvilken hensikt har sykehuset med
prosjektet Merete styrer: Innføring av
elektronisk kurve?
a) Sensorere pasientene med
medisinskteknisk utstyr slik at innlagte
pasienter får en mer konstant oversikt
over helsestatus som sykepleierne og
andre behandlere lettere kan lese av og
dokumentere i kurven
b) Digitalisere kurven vekk fra papirform
for å blant annet høste data automatisk
fra medisinskteknisk utstyr og
dokumentere ordineringen av legemidler
digitalt
c) Digitalisere en korrespondanseportal
med sekundære institusjoner ved
utskrivelse av pasienter med nødvendig
oppfølgning på institusjon

Hva kan digitalisering av kurven
medbringe?
a) En sikkerhet mot misforståelser av
skrivefeil, muliggjøre at to kan jobbe på
kurven samtidig, innføre enhetlig kurve
på tvers av alle sykehus i Helse Nord og
enklere sammenstille ulike parametere
for å vurdere pasientens sykdomsbilde
og gi korrekt behandling
b) Effektivisering av behandlinger, evig
gjøre lagring av formidlinger som er
gjort av undertegnede, selvstendig gjøre
sykepleierne som kan utskrive formidle
medisiner basert på oversikt over
tidligere formidlinger
c) Raskere utskrivelser pga. økt
informasjon som gir en trend med
helseinformasjon å fatte avgjørelsen
vedrørende utskrivelse på . Digital
kurve vil også gi muligheten til at alle
sykehusene i Helse Nord får oversikt ved
eventuell overføring

Digitalisere kurven vekk fra papirform for
å blant annet høste data automatisk fra
medisinskteknisk utstyr og dokumentere
ordineringen av legemidler digitalt

En sikkerhet mot misforståelser av
skrivefeil, muliggjøre at to kan jobbe på
kurven samtidig, innføre enhetlig kurve
på tvers av alle sykehus i Helse Nord og
enklere sammenstille ulike parametere
for å vurdere pasientens sykdomsbilde
og gi korrekt behandling

HEALTHTECH
MERETE JOHANSEN
PROSJEKTLEDER
NORDLANDSSYKEHUSET HF

RIKTIG SVAR
Det er de datasystemene som leger og
sykepleierne bruker til å dokumentere
den jobben som utføres. Dette inkluderer
pasientjournaler og papirversjon-kurven
som dokumenterer helsestatusen for
innlagte pasienter

Scann og besøk bedriften

https://nordlandssykehuset.no/

HEALTHTECH med Merete Johansen, Nordlandssykehuset HF
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PODKAST #504 HELHETSORIENTERT HELSEINNOVASJON. TOVE JULIE EVJEN, KUNNSKAPSPARKEN BODØ

Tema

Perspektiv

Helhetsorientert
helseinnovasjon

HEALTHTECH
TOVE JULIE EVJEN
SENIORRÅDGIVER
KUNNSKAPSPARKEN
BODØ
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seniorrådgiver i
Kunnskapsparken Bodø, Tove Julie Evjen, om hvorfor vi trenger
en mer helhetlig innovasjons-kjede innen helse, samt et bedre
samarbeid mellom helsevesen, næringsliv og andre kompetanser.
Kunnskapsparken Bodø er en møteplass for næringslivet i nord, er
samlokalisert med mange spennende bedrifter, og bidrar på denne
måten til økt verdiskaping i Nord-Norge og økt kunnskap om de
viktigste næringene i landsdelen. I podcasten diskuterer Silvija
og Tove Julie blant annet hvordan vi best kan sette teknologien
i system innenfor helsevesenet, slik at folk faktisk tar denne
teknologien i bruk.

Om bedriften
Kunnskapsparken Bodø bidrar til økt verdiskaping i Nord-Norge
og økt kunnskap om de viktigste næringene i landsdelen.
Kunnskapsparken har 20 ansatte med høy kompetanse, som
jobber i ulike typer av næringsprosjekter, og et ungt arbeidsmiljø
som jobber i tverrfaglige team. Kunnskapsparken er en møteplass
for næringslivet i nord og er samlokalisert med mange andre
spennende bedrifter. Blant leietakerne er Norut teknologi, Salten
Invest, Pronord, IHA Invest, Rapp Invest, Akvaplan-niva, Sintef
IKT og Petro Arctic. Kunnskapsparken Bodø ble etablert i 2002
i samarbeid mellom næringslivet, Nordland fylkeskommune og
SIVA.

Refleksjon
Mange er redde for at den økende bruken av teknologi på sykehus
vil gå ut over de «varme hendene». Hva kan vi gjøre for å eliminere
folks frykt for å ta i bruk ny teknologi i helsesektoren?
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Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Tove Julie Evjen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

BODØ

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Nanopartikler
Klynger
Samarbeid
Innovasjon

Anbefalt lesing:

• Kunnskapsparken i Bodø

Podkast #504

Det er en mangel på
et helhetsbilde, hvor hele
helseinnovasjonskjeden tas
i betraktning. Utvikling,
validering og testing av
teknologi må i større
grad knyttes opp mot
innovasjon i organisering
og systemer i helsevesenet.
- Tove Julie Evjen

HEALTHTECH med Tove Julie Evjen, Kunnskapsparken Bodø
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi?
Jeg er utdannet naturviter
(doktorgrad i farmasi/
legemiddelteknologi) og har
alltid vært motivert av læring
og utvikling – å få ting til å skje
som kan ha en betydning for
folk. Først jobbet jeg som forsker
innen målstyrt kreftbehandling
og legemiddelteknologi både fra
startups og biotech-industrien.
Deretter jobbet jeg litt på et
sykehusapotek og deretter på
Universitetet i Oslo (med innovasjon
og industrisamarbeid). Nå er jeg i
Kunnskapsparken Bodø, hvor jeg
jobber med utviklingsprosjekter
innen helse.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Koble ulik kompetanse sammen og
drive prosesser.
Hva er du mest opptatt av innen
teknologi?
Prosjektet Inovacare er en
innovasjonsarena som nå er under
etablering i samarbeid med Bodø
kommune og Nordlandssykehuset,
og som handler om å bistå
helsevesenet i regionen med å
forbedre tjenestene sine og gjøre

dem i bedre stand til å takle
fremtidige utfordringer knyttet til
bærekraft (flere eldre/syke og færre
hender).
Hvorfor er det så spennende?
Først og fremst er dette en
innovasjonsarena som etableres på
tvers av sykehus og kommune –
hvor bedre samhandlingsløsninger
står i fokus.
Hva synes du er de mest
interessante motsetningene?
Det er egentlig ikke snakk om færre
hender i helsesektoren. Jeg tror vi
må tenke motsatt. Teknologi kan
hjelpe oss med å frigjøre ressurser
på områder hvor vi virkelig trenger
dem.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Det siste året har jeg jobbet med
et regionalt utviklingsprosjekt
som heter «kunnskapsbasert
verdiskaping», hvor vi legger
vekt på å skape vekst i regionalt
næringsliv. Her har vi utarbeidet
en strategi hvor fokus er smart
spesialisering med hensyn til helse,
marin sektor og smart city, og hvor
IT og teknologi er en rød tråd for
innovasjon innenfor alle sektorene.
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Dine andre favoritteksempler på
din type teknologi internasjonalt og
nasjonalt?
Helseinnovasjonssenteret i Odense
i Danmark, hvor de har en stor
co-lab/hall der sykehus, kommune
og teknologiselskaper kan både
uformelt og formelt «leke» sammen
med blant annet teknologi, for
å finne gode løsninger på ulike
problemstillinger.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Evnen til å være både spesialist
og generalist, å kunne tilegne seg
forståelse for andre bransjer og
fagfelt for å jobbe tverrfaglig samt
skille ut hvilken info som er viktig.
I tillegg er det viktig at vi ikke
glemmer mennesket oppi det hele.

Har du et favoritt-fremtidssitat?
«Av og til hjelper ett skritt tilbake
oss to skritt frem».
Viktigste poeng fra samtalen vår?
Vi trenger en mer helhetlig
innovasjonskjede innen helse
samt et bedre samarbeid mellom
helsevesen, næringsliv og andre
kompetanser.

KURS SPØRSMÅL
Hva er det som begrenser kjemoterapien
i dagens kreftbehandling?
a) Biologi
b) Ressurser til forskning på feltet
c) Terapien påvirker også de friske
cellene i kroppen og fører til bivirkninger
og dosebegrensninger

Hvordan ønsker Nordlandssykehuset i
Bodø å angripe tematisk utvikling?
a) Gjennom samarbeid med næringsliv
om styringsmodeller for hvordan de
utvikler tverrfaglighet
b) Spisskompetent tematisk arbeid som
Tverrfaglig avdeling i Kunnskapsparken
i Bodø er en motor for å angripe
problematikk hardt
c) Gjennom en felles innovasjonsarena
som skal samle kunnskapsområdene for
tverrfaglig utvikling

Hvilke anbefalinger gjelder for å
systematiseres helseteknologi?
a) Vi må kople de ulike faser i
innovasjonsprosessen mer sammen. For
å realisere fremtidens helseløsninger
er det et behov for større interaksjon
mellom de som utvikler løsninger og de
som bruker dem
b) Det er behov for en arena mellom
primærhelsetjenestens gründerne som
utvikler fremtidens tjenester
c) At flere finner på helseteknologiske
løsninger

HEALTHTECH
TOVE JULIE EVJEN
SENIORRÅDGIVER
KUNNSKAPSPARKEN
BODØ

RIKTIG SVAR
Terapien påvirker også de friske cellene
i kroppen og fører til bivirkninger og
dosebegrensninger

Gjennom en felles innovasjonsarena
som skal samle kunnskapsområdene for
tverrfaglig utvikling

Vi må kople de ulike faser i
innovasjonsprosessen mer sammen. For
å realisere fremtidens helseløsninger
er det et behov for større interaksjon
mellom de som utvikler løsninger og de
som bruker dem

Scann og besøk bedriften
https://kpb.no/tjenester

HEALTHTECH med Tove Julie Evjen, Kunnskapsparken Bodø
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PODKAST #508 LEDERMOT SOM SKAPER RETNING. MARIANN KARLSEN, SARPSBORG NÆRINGSFORENING

Tema

Perspektiv

Ledermot som skaper
retning

LØRNBIZ
MARIANN KARLSEN
DAGLIG LEDER
SARPSBORG
NÆRINGSFORENING
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i
Sarpsborg Næringsforening, Mariann Karlsen, om hvordan de
er en pådriver, tilrettelegger, utfordrer og et bindeledd mellom
næringslivsaktører, kommune og øvrige samarbeidspartnere.
I podcasten forteller Mariann om hvordan Sarpsborg
Næringsforening jobber med lederutvikling. Hvordan jobber man
egentlig med ledertrening?

Om bedriften
Sarpsborg Næringsforening (SN) er næringslivets representant og
pådriver i saker som påvirker næringslivets utviklingsmuligheter
i Sarpsborg regionen. SN er en del av trekantsamarbeidet med
kommunen og Byselskapet. SN ble opprettet den 24. april
2014 som en sammenslåing av Vekst i Sarpsborg og Sarpsborg
Håndverks- og Industriforening. SN jobber for at Sarpsborgregionen gjennom næringsutvikling i stadig større grad fremstår
som attraktiv, og for å fremme Sarpsborg som den foretrukne
Østfold-kommunen for utvikling, etablering og vekst for industri.

Refleksjon
Lytt til podcast
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De fleste organisasjoner tenker først og fremst på resultatene på
bunnlinja før de tenker på eksperimentering. Likevel har smidige
utviklingsmetodikker pekt på at nettopp det å feile er den beste
måten å lære på. Hvordan kan man overføre en slik tankegang til
alle deler av organisasjonen? Fins det organisasjoner som ikke kan
tillate seg en slik tankegang?

LØRNBIZ med Mariann Karlsen, Sarpsborg Næringsforening

Tema:		

LØRNBIZ

Gjest:

Mariann Karlsen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

SARPSBORG

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Lederutvikling
• Næringsutvikling
• Fagutdanning
Anbefalt lesing:

• https://www.sarpsborgnf.no/hjem

Podkast #508

Teknologi er viktig
som støtte til å få til en
god gjennomføring av
bedriftenes hverdag, det
bidrar til å trekke oss i
en utviklingsretning, den
utfordrer og fornyer. Stadig
nye forretningsmuligheter
skapes av og med ny
teknologi.
- Mariann Karlsen

LØRNBIZ med Mariann Karlsen, Sarpsborg Næringsforening
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Intervju
Hvordan ble du interessert i
teknologi?
Teknologi er viktig for bedrifters
hverdag, og det utfordrer, fornyer
og bidrar til utvikling. Stadig nye
forretningsmuligheter skapes av og
med ny teknologi.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi er pådriver, tilrettelegger,
utfordrer og bindeledd mellom
næringslivsaktører, kommune
(administrativt og politisk) og øvrige
samarbeidspartnere.
Hva betyr livslang læring for dere?
Stadig utvikling for å skape og
komme videre. Livslang læring
handler om at hver og en av oss
må være i utvikling, enten for å bli
enda bedre på det vi allerede gjør,
for å utnytte ny teknologi, eller aller
helst for å skape nye muligheter for
oss selv og virksomhetene våre.
Hva synes du er de mest
interessante motsetningene?
Teknologi både tar og gir jobber.

Hva er dine egne viktigste
prosjekter det siste året?
Lederutvikling er bedriftsutvikling
som igjen bidrar til
næringsutvikling.
Hvem inspirerer deg, internasjonalt
og nasjonalt?
Folk som tør å satse, og som er
villige til å risikere noe for å få det
til. Jeg blir også inspirert av de som
følger en drøm (eller blir «tvunget
til det») og bytter karriere / tar ny
utdanning i voksen alder.
Hva tror du er viktig kunnskap for
fremtiden?
Endringskompetanse, fagutdanning,
koblingen teknologi/menneske,
grønn lønnsom vekst (hva og
hvordan).
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Mange har god utdanning, ikke
minst innenfor områdene teknologi,
olje og havbruk, og vi har gode
ordninger for de som ønsker
utvikling og livslang læring.
Har du et favorittsitat som kan
inspirere lytterne?
Do the important before the urgent!
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Hva er det viktigste poenget fra
samtalen vår?
At jeg er opptatt av at kompetanse
og livslang læring gir muligheter
for vekst og utvikling – både for
virksomheter og for den enkelte.

KURS SPØRSMÅL
Hvordan kan det offentlige, som
innkjøper av nye innovative løsninger,
minske kompleksiteten og åpne opp
muligheter for flere bedrifter i forkant av
anbud?
a) Holde dialogkonferanser i forkant
b) Gi økonomisk støtte til bedrifter
c) La bedrifter overta ansvaret for
utformingen av anbud

Hva er fordelen med å la seg inspirere av
personer med tung erfaring?
a) De har ofte høyere utdanning
b) De tør å fortelle om feilene de har
gjort
c) De kan fortelle om sine
suksesshistorier

Hvilke fire grunnpilarer er
utgangspunktet for Marianns filosofi når
det gjelder lederutvikling?
a) Strategiutvikling, kommunikasjon,
autoritet og drivkraft
b) Kjenne dine ansatte, kommunikasjon,
tørre å lede og ledelse har ingen fasit
c) Teknologiforståelse, bærekraft,
kommunikasjon og endringsvilje

LØRNBIZ
MARIANN KARLSEN
DAGLIG LEDER
SARPSBORG
NÆRINGSFORENING

RIKTIG SVAR
Holde dialogkonferanser i forkant

De tør å fortelle om feilene de har gjort

Kjenne dine ansatte, kommunikasjon,
tørre å lede og ledelse har ingen fasit

Scann og besøk bedriften

https://www.naeringsforeningen.no/

LØRNBIZ med Mariann Karlsen, Sarpsborg Næringsforening
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PODKAST #514 FREMTIDENS HELSETJENESTER. INGUNN OLSEN, SYKEHUSET ØSTFOLD

Tema

Perspektiv

Fremtidens
helsetjenester

HEALTHTECH
INGUNN OLSEN
INNOVASJONSSJEF
SYKEHUSET ØSTFOLD

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Innovasjonssjef
på Sykehuset Østfold, Ingunn Olsen, om hvordan digitalisering og
automatisering vil sette sitt preg også på helsetjenesten og dens
kompetansebehov. Siden 2015 har Sykehuset Østfold HF vært
regionens største arbeidsplass med 3.000 ansatte. Ingunn forteller
oss om hvordan man blir best i Europa på tjeneste-innovasjon,
og i podcasten diskuterer hun og Silvija hvordan man best kan
tilpasse og ta i bruk kommersielt tilgjengelig teknologi på et
sykehus.

Om bedriften
Sykehuset Østfold HF er et sykehus som ble etablert i 2001, og
har enheter på Kalnes, i Fredrikstad, Moss, Sarpsborg og Halden.
Sykehuset eies av Helse Sør-Øst. Det meste av virksomheten er
samlet Sykehuset Østfold Kalnes på. Noen avdelinger og fasiliteter
er lokalisert til dagens sykehus, som er det eneste øvrige
sykehuset i Østfold etter 2015. Siden 2015 er Sykehuset Østfold HF
regionens største arbeidsplass med 3.000 ansatte.

Refleksjon
Lytt til podcast
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Helsesektoren i Norge er i omstilling - som sårt trengs.
Endringsbehovet til dagens helse- og omsorgstjenester blir drevet
fram av blant annet forlenget levealder, endrede sykdomsbilder
og økte forventninger til tjenesteleveranse. Hvordan skal disse
utfordringene imøtekommes? Kan det tenkes at teknologiske
nyvinninger kan klare å effektivisere arbeidet godt nok eller trengs
det også flere menneskelige ressurser?

HEALTHTECH med Ingunn Olsen, Sykehuset Østfold

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Ingunn Olsen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

SARPSBORG

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Tjenesteinnovasjon
Offentlig innovasjon
Gamification
Helsetjenesten

Anbefalt lesing:

• https://sykehuset-ostfold.no/

Podkast #514

Ved bruk av
eksisterende og ny
teknologi kan vi få en
enda bedre helsetjeneste,
mer selvstendige og
friskere pasienter og
samtidig næringsutvikling,
men det krever utstrakt
samarbeid og en bevisst
holdning i forhold til hva
teknologi kan løse av
oppgaver slik at vi utnytter
de menneskelige ressursene
der de trengs mest.
- Ingunn Olsen

HEALTHTECH med Ingunn Olsen, Sykehuset Østfold
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i helsetech?
41 år, gift, 3 barn (jenter i alderen
5-14 år), ELSKER prosjekter og har
siden 2011 vært innovasjonssjef i
Sykehuset Østfold, som trekkes
frem som et av sykehusene i
Europa som har kommet lengst i å
ta i bruk moderne teknologi for å
styrke pasient behandlingen.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Det viktigste vi gjør, er å gi
god pasientbehandling. Andre
lovpålagte oppgaver er utdanning
av helsepersonell, forskning
og opplæring av pasienter
og helsepersonell. I tillegg
er sykehuset og spesialist
helsetjenesten en del av en større
helhet, så samhandling med andre,
å være en god arbeidsplass og bidra
til næringsutvikling er også svært
viktig.
Hva fokuserer du på innen
helsetech?
Sykehuset Østfold har en høy
teknologisk infrastruktur som
gir mange muligheter og med
nyvinninger på flere områder
av pasientbehandlingen:
medisinsk teknisk utstyr,

nye logistikk prinsipper,
automatiseringogdigitalisering av
arbeidsprosesser
Hvorfor er det spennende?
Det ligger et stort potensial i alle
disse områdene, og vi kan lære
av mange andre bransjer som
har tilsvarende krav til kvalitet,
effektivitet og sikkerhet.
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Oppfatningen av omsorg som noe
varmt og teknologi som noe kaldt.
Det trenger ikke å være enten eller.
Dine egne prosjekter siste året?
Innovasjonspartnerskap - utvikle
nye, innovative løsninger/
tjenester for trygg og god hjemme
oppfølging/avstandsoppfølging for
kreftpasienter.
Dine andre favoritteksempler
på helsetech internasjonalt og
nasjonalt?
Bruk av kunstig intelligens i
kreftbehandling, app for oppfølging
av føflekker, sensorplaster for å
oppdage dehydrering, No Isolation
for å motvirke ensomhet
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Digitalisering og automatisering
- kunstig intelligens, mobile
applikasjoner, digital samhandling
- vil sette sitt preg også
på helsetjenesten og dens
kompetansebehov.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
I Norge har vi en helsetjeneste
av veldig god kvalitet, høyt
utdanningsnivå, robuste selskaper
som har helsesatsinger og små,
sultne start-ups og arenaer der
disse kompetansene kan møtes,
f.eks. gjennom Norway Health Tech.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Det kreves bredt samarbeid for å
skape fremtidens helsetjenester.
Ved bruk av eksisterende og ny
teknologi kan vi få en enda bedre
helsetjeneste, mer selvstendige
og friskere pasienter og samtidig
næringsutvikling, men det
krever utstrakt samarbeid og en
bevisst holdning i forhold til hva
teknologi kan løse av oppgaver
slik at vi utnytter de menneskelige
ressursene der de trengs mest.

KURS SPØRSMÅL
På hvilken måte forberedte Sykehuset
Østfold seg på å ta i bruk deres
nye sykehusbygg og de kommende
arbeidsprosessene?
a) Gjennom spill-basert simulering
b) Gjennom videoomvisning
c) Gjennom hyppige besøk til lignende
bygg

Hva er konseptet "Nimble Homewards"
ved Sykehuset Østfold?
a) En digital tjeneste for selvdiagnostikk
b) En digital tjeneste for
avstandsoppfølging
c) En digital tjeneste for
videokonsultasjon

Hvor mange prosent av befolkningen
født etter år 2000 vil leve til de er 100 år
ifølge nyere forskning?
a) 60%
b) 70%
c) 80%

HEALTHTECH
INGUNN OLSEN
INNOVASJONSSJEF
SYKEHUSET ØSTFOLD

RIKTIG SVAR
Gjennom spill-basert simulering

En digital tjeneste for avstandsoppfølging

80%

Scann og besøk bedriften
https://sykehuset-ostfold.no/

HEALTHTECH med Ingunn Olsen, Sykehuset Østfold
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PODKAST #528 DIGITALISERING ER NØDVENDIG FOR Å LYKKES MED DET GRØNNE SKIFTET. BEATE S. KROGSTAD, STATNETT

Tema

Perspektiv

Digitalisering er
nødvendig for å lykkes
med det grønne skiftet
ENERGYTECH
BEATE S. KROGSTAD
IT-KONSERNDIREKTØR
STATNETT

Podcaster gjort i samarbeid med:

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

Tema:		

ENERGYTECH

Gjest:

Beate S. Krogstad

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Om bedriften

Vert:		

Silvija Seres

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

Du vil LØRNE om:

Refleksjon
Lytt til podcast

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

•
•
•
•
•

Automatisering
Balansering i strømnettet
Elektrifisering
Fornybar energi
Spot markedet (det nordiske
kraftmarkedet)
• Cybersecurity og IoT
Anbefalt lesing:

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

118

ENERGYTECH med Beate S. Krogstad, Statnett

Podkast #528

Å være et sted
hvor du har det bra og
lærerikt sammen med
kollegaene dine er det noe
jeg mener er viktig både i
dag og for fremtiden, jeg
er i alle fall best når jeg
kan utforske, diskutere
og produsere sammen
med “lærehungrige”
og løsningsorienterte
kollegaer som har det gøy
på jobb.
- Beate S. Krogstad

ENERGYTECH med Beate S. Krogstad, Statnett
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi?
Jeg ble tidlig interessert i realfag
og likte å finne løsninger på ulike
problemer. Den første jobben
jeg fikk etter studiene mine i
1998, ledet meg tilfeldigvis inn
på programvareutvikling. Jeg har
alltid vært opptatt av å skape
verdi, og jeg blir alltid glad når jeg
får jobbe sammen med flinke og
løsningsorienterte folk.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Elektrifisering er nøkkelen for å
lykkes med klimamål og det grønne
skiftet. Statnett er både netteier
og øverste ansvarlig for driften
av det norske kraftsystemet. Ny
fornybar strømproduksjon er en
bra ting og helt nødvendig for å
nå klimamålene, men med en økt
andel vind og sol i det nordiske
og europeiske kraftsystemet blir
kraftsystemdrift vesentlig mer
komplisert. For å løse dette er vi
avhengig av økt automatisering
og beslutningsstøtte, det vil si
at vi er nødt til å digitalisere
kraftsystemdriften.

Hva er du mest opptatt av innen
teknologi?
Jeg er spesielt interessert i
utviklingen av og mulighetene som
ligger innenfor AI og datatunge
løsninger.
Hvorfor er det så spennende?
Data, sammen med programvare
og annen nødvendig digital
infrastruktur (datakraft og
overføringskraft), er svært ofte
en del av løsningen uavhengig av
spørsmålet, men det er spennende
først når man forstår behovet og
spørsmålsstillingen.
Hva synes du er de mest
interessante motsetningene?
Balanse mellom digitalisering,
AI og full automatisering samt
det å beholde forståelse for og
kompetanse om «hva» og «hvorfor».
Vi må kunne styre strømsystemet
den dagen det digitale av en eller
annen grunn svikter, og også for
å kunne fortsette innovasjon og
videreutvikling.
Dine egne relevante prosjekter
siste året? To hovedspor når
det gjelder digitalisering for
Statnett. Det første innenfor
kraftsystemet med digitalisering av
kraftsystemdriften (implementering
av nytt balanseringskonsept
i Norden), og det andre med
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tilnærming til digitalisert
anleggsforvaltning (loT og digitale
fundamenter / dataplattform med
infrastrukturtilnærming).
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Gode kommunikasjons- og
samarbeidsevner kombinert med
teknologikompetanse. Det er også
viktig å lære seg hvordan man raskt
kan forstå «virksomhetsbehov» og
hvordan man kan jobbe effektivt i
tverrfaglige team.
Er det noe vi gjør i Norge som er
unikt? Vi har tillit til hverandre, en
flat struktur og en stor offentlig
sektor som gjennomfører store
IT- og digitaliseringsprosjekter, noe
som gir nyttig læring for hele ITbransjen.

Har du et favoritt-fremtidssitat?
«The only way to do a great job is to
love what you do» – Steve Jobs.
Viktigste poeng fra vår samtale?
Det å nå klimamål krever stor
innsats fra mange aktører og parter,
men også oss som forbrukere. Og
her er digitalisering et viktig bidrag,
blant annet for å håndtere

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

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

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

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

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

ENERGYTECH
BEATE S. KROGSTAD
IT-KONSERNDIREKTØR
STATNETT

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

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

ENERGYTECH med Beate S. Krogstad, Statnett
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PODKAST #532 IT-VERDEN SIN JUSS. HEIDI BEATE VANG, BARENTSWATCH

Tema

Perspektiv

IT-verden sin juss

OCEANTECH
HEIDI BEATE VANG
JURIDISK
SENIORRÅDGIVER
BARENTSWATCH
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

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

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

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

OCEANTECH

Gjest:

Heidi Beate Vang

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

IT juss
GDPR og sikkerhetsloven
Tilpasning til nye lovverk
Informasjonsdeling
Brukerstyrt utvikling

Anbefalt lesing:

• Biografien til Edward Snowden

Podkast #532

Juss, teknologi og
sikkerhet vil spille en
betydelig rolle i den videre
samfunnsutviklingen.
Innenfor teknologiområdet
og deling av data har
jussen så vidt begynt å
spille sin rolle og funksjon.
Det er utrolig viktig at
jussen ikke blir en hemsko
for videre utvikling, men
også viktig at jussen ikke
blir hengende for langt
bak.
- Heidi Beate Vang

OCEANTECH med Heidi Beate Vang, BarentsWatch
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Intervju
Hvordan ble du interessert i
teknologi?
Min vei inn i teknologiens
fascinerende verden er ganske
tilfeldig, og jeg kom inn i den
via min interesse for hav- og
nordområdene og jussens rolle på
dette feltet.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
BarentsWatch er et program
som skaper grunnlag for bedre
samarbeid, faglig utvikling og
informasjonsdeling mellom
offentlige etater, næringer og
offentligheten. BarentsWatch
samler og tilgjengeliggjør offentlig
data i nye tjenester innenfor havog kystdomenet. Det strekker
seg fra tjenester som omhandler
fiskehelse i havbruksnæringen,
til tjenester som gjør arbeidet for
fiskere lettere og tryggere.
Hva fokuserer du på innen
teknologi? Mitt fokus er at vi i
utviklingen av tjenester følger
et bredt spekter av regelverk og
avtaler vi harinngått og inngår med
ulike dataeiere, slik at vi kan dele
data videre. I tillegg har vi ansvaret
for at tjenestene oppfyller krav til
for eksempel sikkerhetsloven.

Hvorfor er dette så spennende?
Juss, teknologi og sikkerhet vil
spille en stadig større rolle i den
videre samfunnsutviklingen. Når
det gjelder teknologi og deling av
data, har jussen så vidt begynt å
spille sin rolle og funksjon. Det er
utrolig viktig at jussen ikke blir en
hemsko for videre utvikling, men
heller ikke blir hengende for langt
bak.
Hva har vært dine egne relevante
prosjekter det siste året?
Mye av det siste året har dreid
seg om tilpasning til nye lovverk
som for eksempel GDPR og
sikkerhetsloven.
Har du andre gode eksempler på
den type teknologi du jobber med,
internasjonalt og nasjonalt?
En rekke selskaper klarer nå å
realisere gevinster som følge av at
offentlige data er mer tilgjengelig.
Og det at vi tilgjengeliggjør offentlig
data i Norge, har betydning for
blant annet fiskekjøpere i Asia.
Videre synes jeg at romsatsning
og satellitteknologi også er veldig
spennende.
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Vi må ufarliggjøre teknologi og gjøre
den forståelig for en større gruppe
mennesker – ikke bare innenfor IT.
Sikkerhet blir stadig viktigere, og
dette er et område jeg brenner for.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Vi har heldigvis en rekke private
aktører som er god på sikkerhet.
Men offentlig sektor som helhet
har dessverre en lang vei å gå. Vi
har en regjering som legger vekt på
sikkerhet, men utfordringen ligger i
prioriteringene.
Hva er det viktigste poenget fra
samtalen vår?
Deling av data blir stadig viktigere,
men det må ikke gå på bekostning
av sikkerhet og juss!

KURS SPØRSMÅL
Hva er hovedgrunnen til at BarentsWatch
har fått et så godt og tett samarbeid med
offentlige instanser?
a) Lønnsomhet
b) Effektivitet
c) Tillit

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

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

OCEANTECH
HEIDI BEATE VANG
JURIDISK
SENIORRÅDGIVER
BARENTSWATCH

RIKTIG SVAR
Tillitt

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

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

Scann og besøk bedriften

https://www.barentswatch.no/

OCEANTECH med Heidi Beate Vang, BarentsWatch
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PODKAST #535 TEKNOLOGI OG DET MENNESKELIGE POTENSIALE. GRY ISABEL SANNES, VALIDÉ

Tema

Perspektiv

Teknologi og det
menneskelige potensiale

LØRNSOC
GRY ISABEL SANNES
LEDER FOR INKUBATOR
& ACCELERATOR
VALIDÉ
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for
Inkubator & Accelerator i Validé, Gry Isabel sannes, om hva
de har lært etter over 20 år med inkubatorvirksomhet. Validé
er UiS sin innovasjonsaktør og universitetet sin enhet for
teknologioverføring, som inkubator og som pådriver for å
fremskaffe risikokapital. Gry Isabel forteller om hvordan man går
frem for å finne de gründerne som når ut til markedet, gitt at
bare 1 av 100 er laget for å være gründer. I podcasten diskuterer
også Silvija og Gry Isabel hva det er som gjør kombinasjonen av
mennesker og teknologi så utrolig potent.

Om bedriften
Validé er UiS sin innovasjonsaktør og universitetet sin enhet
for teknologioverføring, som inkubator og som pådriver for å
fremskaffe risikokapital. Kontoret jobber direkte med forskerne
for å bidra til at ideer formuleres, vurderes og verifiseres, og
at selskap eventuelt etableres. Validé er et felles selskap for
forskningsmiljøene ved UiS og IRIS og andre forskningsaktører i
Rogaland. Validé arbeider for forskningsbasert og behovsdrevet
innovasjon og har blant annet ansvar for Norges forskningsråds
FORNY-program, Helsedirektoratets og Innovasjon Norge sitt
INNOMED-program samt Norges forskningsråds og Rogaland
fylkeskommunes VRI-Helse program.

Refleksjon
Kunstig intelligens blir stadig smartere, og enkelte spår at den
innen noen år kan likestilles med en menneskelig hjerne på
flere områder. Hvordan kan dette påvirke våre liv? Vil det kunne
forandre oss som mennesker?
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Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Gry Isabel Sannes

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

STAVANGER

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Inkubatorvirksomhet
Relasjonsbygging
Energi
Viktigheten av historie Kultur

Anbefalt lesing:

• Les deg opp på historie Sefer Yetzirah
(Hebrew, "Book of Creation")

Podkast #535

Jeg har helt klar
mennesket i fokus. Jeg ser
at relasjonsbygging og det
å ta ansvar for seg selv er
den aller viktigste faktoren
for å lykkes med hva det
nå en måtte være.
- Gry Isabel Sannes

LØRNSOC med Gry Isabel Sannes, Validé
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi?
Jeg er nysgjerrig av natur og har
en lidenskap for alle deler av
menneskets historie. Å kjenne til
historien er viktig for å forstå hvor
vi er og hvor vi skal. Selv om vi
har utviklet teknologi siden tidens
opprinnelse, kommer mennesket
alltid før teknologien.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi hjelper gründere og selskaper i
oppstartsfasen til å utvikle seg på
veien mot å bli vekstselskaper. For
å gjøre dette bruker vi forskjellige
redskaper. Disse redskapene har vi
utviklet basert på vår erfaring fra å
ha jobbet med nye selskaper i snart
25 år.
Hva fokuserer du på innen
teknologi?
Fokuset ligger på hvordan teknologi
kan være et hjelpemiddel – ikke et
svar. Jeg har mennesket i fokus, og
jeg ser at relasjonsbygging og det å
ta ansvar for seg selv er de viktigste
faktorene for å lykkes med hva enn
det måtte være.
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Hvorfor er det så spennende?
Det er spennende fordi vi står på et
punkt i historien der det kan se ut
til at vi for alvor gir fra oss makten
over eget liv og dømmekraft til
de menneskene som styrer og
har kontroll på den altomfattende
teknologien som vi bruker i det
daglige.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
ITSA Start og ITSA Growth.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Å forstå at enkeltmennesket selv er
ansvarlig for den utviklingen vi får –
ikke teknologien.
Et favorittsitat om fremtiden?
Mitt favorittsitat gjelder både for
fortiden, nåtiden og fremtiden:
«Between stimulus and response,
there is a space. In that space is
our power to choose our response.
In our response lies our growth and
our freedom.» – Viktor Frankl.
Viktigste poeng fra vår samtale?
Teknologi bør ses på som et
redskap, ikke et mål i seg selv.

KURS SPØRSMÅL
Hva vil det si å drive
inkubatorvirksomhet?
a) Å utvikle nye bedrifter i startfasen ved
bruk av kompetanse og nettverk
b) Å investere i fond og selskaper som
ikke er børsnoterte
c) Å bistå selskaper med
konsulenttjenester

Hva står forkortelsen «MVP» for når det
gjelder forretningsutvikling?
a) Most viable product
b) Minimum viable product
c) Minimum valuable product

I hvilken sammenheng er «MVP» nyttig å
bruke?
a) Når man skal introdusere et ferdig
produkt i markedet
b) Når man skal teste et produkt mot et
utvalg potensielle kunder
c) Når man skal teste levedyktigheten til
et nytt produkt

LØRNSOC
GRY ISABEL SANNES
LEDER FOR INKUBATOR
& ACCELERATOR
VALIDÉ

RIKTIG SVAR
Å utvikle nye bedrifter i startfasen ved
bruk av kompetanse og nettverk

Minimum viable product

Når man skal teste et produkt mot et
utvalg potensielle kunder

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

LØRNSOC med Gry Isabel Sannes, Validé
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PODKAST #539 FREMTIDENS VEIER. HELENE ROTH, NORWEGIAN TUNNEL SAFETY CLUSTER

Tema

Perspektiv

Fremtidens veier

TRANSPORT
HELENE ROTH
DAGLIG LEDER
NORWEGIAN TUNNEL
SAFETY CLUSTER
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder
i Norwegian Tunnel Safety Cluster, Helen Roth, om norske
muligheter innen transportsektoren. Transportsektoren er i
omstilling og endres raskt, og det er store utfordringer som må
løses, bl.a. med tanke på miljø og klima. Så hvordan åpner ny
teknologi for nye muligheter, nye forretningsmodeller og nye
måter å drive transport på? Og hvorfor er det spennende med
ny teknologi på forskjellige sider av samferdsel, inkludert innen
tunneler?

Om bedriften
Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) er en nasjonal Arena
Pro klynge med hovedkontor i Stavanger. Klyngen har over 100
medlemmer fra hele landet, hvorav over 80 av disse er bedrifter.
NTSC skal bidra til at det utvikles sikker, smart og bærekraftig
transportinfrastruktur for det globale markedet. NTSC baner vei
for økt innovasjonsevne og samarbeidsbasert utvikling. Dette
gjøres ved å koble aktører på tvers av tradisjonelle bransjer og
sektorer, utfordre etablert praksis og bistå i arbeidet med å
igangsette innovasjonsprosjekter og piloter. På det viset bidrar
klyngen til å styrke konkurransekraften til medlemsbedriftene,
som utvikler smarte, sikre og bærekraftige løsninger for bedre
transportinfrastruktur nasjonalt og internasjonalt.

Refleksjon
Det må skapes bedre forståelse for at teknologiske
samfunnsendringer tar tid, men hvordan kan vi påvirke lovverk og
standarder slik at vi unngår forsinkelser?

Tema:		

TRANSPORT

Gjest:

Helene Roth

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

STAVANGER

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Samferdsel
Sikre tunneler
Hyperloop One
Bærekrafts utfordringer

Anbefalt lesing:

• Les “nettavis veier 24”, de legger ut
jevnlig ny avis
• Discovery Channels «Extreme
Engineering»
• Anbefaler deg å lese deg opp på
Samferdsel- og infrastruktur
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Det blir sakt at det
er tøffere miljø i tuneller
enn ute på Nordsjøen. Det
er fuktighet, det er eksos
og det er salt på veiene
og dette gjør at det blir et
veldig krevende miljø å ha
teknologi inn i.
- Helene Roth

TRANSPORT med Helene Roth, Norwegian Tunnel Safety Cluster
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi? En tidligere
journalist og byråkrat som de siste
fem årene har hatt «tunnelsyn».
Gjennom arbeidet som daglig leder
av Norwegian Tunnel Safety Cluster
har jeg lært at tunneler ikke er
en «vei med tak», men svært
komplekse byggverk, spekket full
med ulike teknologier som må
fungere sammen for at tunnelen
skal kunne være åpen. Privat har
jeg vært fasinert av teknologi siden
jeg var liten.
Hva er det viktigste dere gjør
på jobben? Det viktigste vi gjør i
tunnelklyngen er å tilrettelegge
for at våre medlemsbedrifter har
rammebetingelser og gode vilkår
for å utvikle nye og innovative
løsninger som bidrar til at vi
kan bygge sikker, smart og
bærekraftig transportinfrastruktur
– i Norge og også andre
steder i verden. Vi hjelper våre
medlemmer med å finne gode
samarbeidspartnere, vi mobiliserer
til og er med i innovasjons- og
forskningsprosjekter, og vi gir
hjelp og veiledning til gründere og
etablerte selskaper som ønsker
å komme inn i dette spennende
markedet.

Hva fokuserer du på innen
teknologi?
Jeg fokuserer på teknologi og
løsninger som bidrar til at vi kan
bygge sikrere, smartere og mer
bærekraftig transportinfrastruktur.
Hvorfor er det så spennende?
Transportsektoren er i omstilling
og endres raskt. Det er store
utfordringer som må løses, bl.a.
med tanke på miljø og klima.
Hva synes du er de mest
interessante kontroversene?
Et gammeldags regelverk som
stopper innovasjon og hemmer bruk
av ny og framtidsrettet innovasjon.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Arbeidet med å mobilisere til og
jobbe fram klyngens nye strategi
og også prosessen knyttet til
klyngens Arena PRO-søknad, som
tidligere i høst sikret Norwegian
Tunnel Safety Cluster fem nye år
i det nasjonale klyngeprogrammet
og langsiktig finansering ut 2024.
I tillegg lanserer klyngen nå en
virtuell tunnel.
Har du andre gode eksempler på
din type teknologi internasjonalt og
nasjonalt?
Hyperloop One, Ryfast/Rogfast.
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Økt kunnskap om digitalisering og
hvordan bruke teknologi for å løse
utfordringer knyttet til bærekraft.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Vi er gode til å samarbeide på tvers
av ordinære siloer og bransjer. Vi
har gode støtteordninger som gjør
at det er mulig å få risikoavlastning.
Vi har et krevende klima, vått, kaldt
og vindhardt. Fungerer teknologien i
Norge, vil den også fungere i resten
av verden.
Et favorittsitat om fremtiden?
«Det har jeg aldri gjort før, så det
kan jeg helt sikkert» – Pippi.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Viktig å være nysgjerrig og kaste
seg inn i det ukjente.

KURS SPØRSMÅL
Hvor mye dyrere er det å bygge tunell
enn det er å bygge vei?
a) Dobbelt så dyrt
b) Tre ganger så dyrt
c) Fire ganger så dyrt

Hva skal den nye transportplanen (2022–
2033) bidra til å tilrettelegge for?
a) Mer åpenhet for internasjonale
aktører til å utvikle norsk samferdsel og
transport
b) Gjøre det enklere å pilotere prosjekter
og gi plass til start-up-selskaper og
gründerselskaper
c) Monopolisering av sektoren hos store,
tunge aktører som har lang fartstid i
sektoren

Hva er så spesielt med samferdsels- og
veinettet i Norge?
a) Teknologien som brukes for å bygge ut
veier
b) Skredfaren på norske veier er veldig
høy i forhold til internasjonale standarder
c) Antallet, lengden på og dybden på
tuneller. Norge er det landet i verden
som har flest tuneller etter Japan og
Kina.

TRANSPORT
HELENE ROTH
DAGLIG LEDER
NORWEGIAN TUNNEL
SAFETY CLUSTER

RIKTIG SVAR
Fire ganger så dyrt

Gjøre det enklere å pilotere prosjekter
og gi plass til start-up-selskaper og
gründerselskaper

Antallet, lengden på og dybden på
tuneller. Norge er det landet i verden
som har flest tuneller etter Japan og
Kina.

Scann og besøk bedriften

https://www.innovasjonnorge.no/nic

TRANSPORT med Helene Roth, Norwegian Tunnel Safety Cluster
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PODKAST #544 SAMHANDLING FOR OMSTILLING OG BÆREKRAFTIG ENERGI. JORUNN J. SÆTRE, ENERGIKLYNGEN NORWEGIAN ENERGY SOLUTIONS (NES)

Tema

Perspektiv

Samhandling for
omstilling og bærekraftig
energi
ENERGYTECH
JORUNN J. SÆTRE
PROSJEKTLEDER
ENERGIKLYNGEN
NORWEGIAN ENERGY
SOLUTIONS (NES)
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder
energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES), Jorunn J.
Sætre. I NES jobber Jorunn for å skape en arena for samhandling
mellom ulike aktører, med mål om å både redusere CO2 avtrykk
fra eksisterende energiløsninger og utvikling av nye fornybare
energiløsninger. I episoden forteller Jorunn om hvordan de jobber
for skape verdi ut av en jungel av virkemidler og hvordan de
skaper samhandling på tvers av ulike sektorer. Hun forteller også
om Norges muligheter når det gjelder eksport av teknologi.

Om bedriften
Norwegian Energy Solutions er en energiklynge med
det overordnede formålet å lede overgangen til
lavutslippsenergiløsninger. Medlemmene i klyngen omfatter
et bredt spekter av selskaper, operatører, leverandører,
nyetableringer, investorer, akademia og myndigheter. Det brede
spekteret av medlemmer dekker hele verdikjeden for olje og gass
og plasserer klyngen i en unik posisjon. Norwegian Energy Solution
var blant 10 næringsklynger som blir tatt opp i Siva, Norges
Forskningsråd og Innovasjon Norge sitt klyngeprogram, Norwegian
Innovation Clusters.

Refleksjon
Petroleumsnæringen sliter med sitt renommé i enkelte miljøer,
spesielt blant unge. Til tross for dette er det er en næring som har
betydd kolossalt mye for Norge, og vil fortsatt bety mye. Hvordan
kan petroleumsnæringen jobbe for å øke sitt renommé blant
grupper de sliter?
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Tema:		

ENERGYTECH

Gjest:

Jorunn J. Sætre

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

STAVANGER

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Samhandling
Transformasjon
Lavutslipp
Energi CCS

Anbefalt lesing:

• https://www.regjeringen.no/no/tema/
energi/olje-og-gass/id1003/
• https://www.npd.no/
• https://www.norwegianenergysolutions.
no/

Podkast #544

Vi som klynge har
fokus både på å forbedre
dagens energiløsninger og
på å bidra til at fornybare
energiløsninger blir
utviklet.
- Jorunn J. Sætre

ENERGYTECH med Jorunn J. Sætre, Energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES)

135

Intervju
Hvem er du, og hvordan ble
du interessert i teknologi og
innovasjon? Jeg kommer
fra Bergen og er utdannet
kjemiingeniør med tilleggsutdanning
innen petroleumsteknologi.
Jeg likte realfag på skolen og
syntes at matematikk og fysikk
var spennende. Etter et par år
ved sykehuset begynte jeg i
oljeindustrien i 1981. Det har vært
en fantastisk reise som har gitt
meg mulighet til å arbeide ti år
i utlandet. Jeg ble tildelt prisen
SPE Oilwoman of the year i 2008.
Jeg begynte i NES i august 2018.
Hva er det viktigste dere gjør
på jobben? Vi er en arena for
samhandling, hvor medlemmer kan
knytte nye og kanskje utradisjonelle
kontakter og igangsette industrielle
prosjekter med to hovedmål:
bidra til lavere CO2-avtrykk fra
eksisterende energiløsninger fra
petroleumsutvinning, og utvikle
fornybare energiløsninger. Vi vil i
denne sammenheng være en arena
for transformasjonsprosessen
mot et lavutslippssamfunn, bistå
med søknader om finansiering
fra virkemiddelapparatet og EUsystemet, arrangere workshops
og andre arrangementer med

aktuelle tema for medlemmene og
opprettholde kommunikasjon med
medlemmene våre.
Hva er du mest opptatt av innen
teknologi og innovasjon? Teknologi
knyttet til energi – omstilling,
digitalisering, utslippsreduksjon,
nye energiløsninger, økt
utvinning, karbonfangst og lagring
(CCUS). Først og fremst er vi
veldig åpne for alle gode idéer,
som kan komme fra gründere,
teknologibedrifter og andre
medlemmer. Vi har en teknisk
komité hvor idéer til industrielle
prosjekter blir kanalisert.
Hvorfor er det så spennende?
Klyngen bidrar til bedre og mer
bærekraftige energiløsninger som er
med på å skape arbeidsplasser.
Hva synes du er de mest
interessante kontroversene?
Finansieringen er krevende for
mange gründerselskaper. Det kan
også være utfordrende å navigere i
jungelen av virkemidler. I tillegg er
det en motstand mot landvind.
Dine egne relevante prosjekter
siste året? Tre eksempler: Agri-e,
fra biogass til hydrogen, CO2, varme
og elektrisitet. Flexifloat, flytende
vind. Og Crust Harvest, geotermisk
varme.
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Samhandlinger med internasjonale
miljøer innen klyngens
interessefelt?
NES har etablert flere inter
nasjonale forbindelser til klynger
i andre deler av verden, blant
annet i Canada, Australia,
Aberdeen og Vaasa. Det å bidra til
at medlemmene våre kan knytte
internasjonale forbindelser kan
føre til felles globale prosjekter og
eksport av teknologi.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
I Norge har vi en bevisst satsing
på CO2-håndtering og ulike
støtteordninger for forskning og
teknologi.

Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Kunnskap som går på hvordan man
kan sørge for kostnadseffektiv/
konkurransedyktig havvind
og et redusert utslipp fra
petroleumsindustrien.

Viktigste poeng fra samtalen vår?
For å ta det i stikkordsform:
samhandling, omstilling,
transformasjon, energi, lavutslipp
og fornybare løsninger

Har du et favoritt-fremtidssitat?
«You’ll conquer the present
suspiciously fast if you smell of the
future – and stink of the past.» –
Piet Hein.

KURS SPØRSMÅL
Hva er utfordringen med hensyn til
finansiering av innovasjonsprosjekter i
energisektoren?
a) Det finnes ingen penger til å drive med
dette.
b) Det er tilgang på finansiering
og støtteordninger, men det er et
utfordrende landskap å navigere i.
c) De som investerer pengene,
setter for tydelige begrensninger på
handlingsrommet til utviklerne.

Finnes det noe positivt med motstanden
mot vindmøller på land?
a) Nei, motstanden hindrer et grønt
skifte i norsk energisektor.
b) Ja, det gir mer demokratiske
beslutningsprosesser for videre utvikling
innenfor energisektoren.
c) Ja, det presser Norge til å satse mer
på havvind som en global løsning som er
for lite utforsket og utviklet frem til nå.

Hvilke grupper i samfunnet er det viktig
å få med i den grønne transformasjonen i
energisektoren?
a) Miljøbevegelsen og aktivister.
b) Forbrukerne.
c) Studenter og unge profesjonelle.

ENERGYTECH
JORUNN J. SÆTRE
PROSJEKTLEDER
ENERGIKLYNGEN
NORWEGIAN ENERGY
SOLUTIONS (NES)

RIKTIG SVAR
Det er tilgang på finansiering og
støtteordninger, men det er et
utfordrende landskap å navigere i.

Ja, det presser Norge til å satse mer på
havvind som en global løsning som er for
lite utforsket og utviklet frem til nå.

Studenter og unge profesjonelle.

Scann og besøk bedriften

https://www.norwegianenergysolutions.no/

ENERGYTECH med Jorunn J. Sætre, Energiklyngen Norwegian
Energy Solutions (NES)

137

PODKAST #547 FLEKSIBILITET I STRØMNETTET. UNNI FARESTVEIT, AGDER ENERGI

Tema

Perspektiv

Fleksibilitet i
strømnettet

ENERGYTECH
UNNI FARESTVEIT
KONSERNDIREKTØR FOR
SAMFUNNSKONTAKT
AGDER ENERGI
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med konserndirektør
i Samfunnskontakt hos Agder Energi, Unni Farestveit. I Agder
Energi har Unni ansvaret for at selskapet posisjonerer seg for
fremtiden gjennom et fokus på politikk, marked og teknologi.
I episoden forteller Unni om hvordan hele energisystemet er i
enorm forandring og hvordan Agder Energi utnytter all den dataen
som samles inn til ny verdiskapning. Hun forteller også om hvorfor
fleksibilitet i strømnettet blir en viktig faktor i årene som kommer.

Om bedriften
Agder Energi er et norsk energikonsern innen vannkraftproduksjon,
distribusjon av elektrisitet, krafthandel og kunde-løsninger for
bedrifts- og privatmarkedet. Konsernet har virksomhet i Norge,
Norden og det øvrige Europa, videreutvikler vannkraftproduksjonen
i Norge og investerer i nye handelsløsninger i det desentraliserte
energimarkedet i Europa. Konsernet har en visjon om å være et
ledende norsk konsern innen fornybar energi. Hovedkontoret
ligger i Kristiansand. Selskapet har 49 vannkraftverk på Agder, og
selskapet eies av 30 kommuner i Agder (54,5 %) og Statkraft.

Refleksjon
Lytt til podcast

Det er ingen hemmelighet at energibruken vår påvirker klimaet i
negativ forstand, men hvordan skal enkeltindividet klare å påvirke
sentrale ledere og skape en endring?

Tema:		

ENERGYTECH

Gjest:

Unni Farestveit

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

KRISTIANSAND

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Subsidier
Solkraft og vannkraft
Fleksibilitets utfordringer
IoT
Klimapolitikk

Anbefalt lesing:

• Jeg anbefaler deg å lese alt om global
klimapolitikk, start-up innen teknologi,
næringslivsaviser og tidsskrifter.
• The Tipping Point av Malcolm Gladwell
• https://www.ae.no/konferanse
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Podkast #547

Energisystemene
er i sterk endring og
det snakkes om en
revolusjon. Vi som
kunder skal forholde oss
til elektrisitet på en ny
måte; vi skal produsere
og vi skal forbruke. Så
hele energisystemet er i en
enorm forandring og det
må vi sørge for at vi klarer
å henge med på.
- Unni Farestveit

ENERGYTECH med Unni Farestveit, Agder Energi
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi?
Jeg har et ansvar for at Agder
Energi følger med og vet hva som
skjer innenfor 3 områder: politikk,
marked og teknologi. Dette for å
sikre at vi som selskap greier å
posisjonere oss for fremtiden.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Vi følger med på omgivelsene og
analyserer for å finne ut hva som
påvirker vår virksomhet. Teknologi
og klimapolitikk er to av de
viktigste driverne for endring i vår
bransje. Derfor må vi omstille oss.
Innovasjon og utvikling er derfor
noe av det viktigste vi holder på
med.
Hva fokuserer du på innen
teknologi?
Big Data og IoT. Vi jobber med
skybaserte løsninger som bla.
automatiske strømmålere og
sensorer i nettet som bidrar til at vi
kan samle inn store datamengder.

Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Norge produserer mer fornybar
og ren energi enn vi trenger. Dette
overskuddet kunne vi eksportert
via kabler til kontinentet og tjent
penger på fordi Tyskland og andre
land skal stenge ned atomkraft og
kullkraft. Dette er det motstand
mot i Norge fordi det kan øke
strømprisen i perioder med 1-2
øre / kwh.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Electric Region Agder – vi har
sammen med Kristiansand
kommune og fylkeskommunene
kartlagt elektrifiseringsgraden
i nye Kristiansand kommune.
Sammen med ThemaConsulting
har vi utviklet en modell som
nå skal brukes på alle 25
kommunene i Agder, og som Troms
fylkeskommune også ønsker å se
på. Modellen gjør det mulig å finne
ut hvor man bør elektrifisere og
hvilke tiltak som har størst effekt
i forhold til reduksjoner i CO2
utslipp.

Hvorfor er det spennende?
Det gir muligheter for å skape
ny forretning og nye verdier for
konsernet.
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Jeg tror at kombinasjoner med
teknologi og annen fagkunnskap
som økonomi, innovasjon, strategi
og ingeniørfag blir viktigere og
viktigere.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Uia i Agder kombinerer utdanningen
nå med teknologi, innovasjon,
økonomi etc. Vi tar raskt teknologi
i bruk i Norge - dette gir oss et
fortrinn i den videre utviklingen.
Viktigste poeng fra vår samtale?
Teknologi er en av de viktigste
driverne som kommer til å endre
energibransjen og hvordan kundene
forholder seg til elektrisitet.

KURS SPØRSMÅL
Hva er visjonen til Agder energi?
a) De skal være det ledende konsernet
innen energi.
b) Å bli Norges største innen havenergi
c) Ha flest selvmålende målere ute hos
kundene slik at manuell måling kan bli
historie

Hvor mange ganger har Agder energi
arrangert sin konferanse?
a) De har arrangert den 5 ganger før, så
den neste blir konferanse nr 6
b) De har arrangert den 5 ganger før, så
den neste blir konferanse nr 6
c) De har aldri arrangert Agder energi
konferansen før, derfor blir det første
gang nå I 2020

Hva er ambisjonen til “electric region
Agder”?
a) Ambisjonen er at Agder skal bli
den første regionen I verden som blir
helelektrifisert
b) Ambisjonen er at Agder skal bli
den første regionen I verden som blir
helelektrifisert
c) At Agder skal bli annerkjent utenfor
Norge for arbeidet de har gjort fort å få
til fleksibilitet I strømnettverket, og at
andre skal følge etter.

ENERGYTECH
UNNI FARESTVEIT
KONSERNDIREKTØR FOR
SAMFUNNSKONTAKT
AGDER ENERGI

RIKTIG SVAR
De skal være det ledende konsernet
innen energi.

De har arrangert den 5 ganger før, så den
neste blir konferanse nr 6

Ambisjonen er at Agder skal bli den
første regionen I verden som blir
helelektrifisert

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

ENERGYTECH med Unni Farestveit, Agder Energi

141

PODKAST #552 KOM IGANG MED DIGITALISERING I OFFENTLIG SEKTOR. ANN-HELEN MOUM, NYE KRISTIANSAND KOMMUNE

Tema

Perspektiv

Kom igang med
digitalisering i offentlig
sektor
LØRNSOC
ANN-HELEN MOUM
KOMMUNALSJEF FOR
DIGITALISERING
NYE KRISTIANSAND
KOMMUNE
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kommunalsjef
for Digitalisering i nye Kristiansand kommune, Ann-Helen Moum,
om hvordan de har fornyet Kristiansand kommune. Ann-Helen
deler av sine erfaringer med dette arbeidet, og gir eksempler på
hvordan vi kan få mer fart på utviklingen i de norske kommunene.
Silvija og Ann-Helen diskuterer oss hvordan vi skal forholde oss til
det gapet som har oppstått mellom hvilke digitale muligheter de
ansatte benytter seg av som privatpersoner, og hva vi tilbyr som
arbeidsverktøy i offentlig sektor.

Om bedriften
Kristiansand (tidligere skrevet Christianssand/Christiansand)
er en by og en kommune i Agder fylke. Kommunen
er Norges sjette største etter folketall og hadde 111 634
innbyggere pr 1. januar 2020.[5] Tettstedet Kristiansand
hadde 64 057 innbyggere per 1. januar 2019. Byen er oppkalt
etter Christian IV. Kristiansand grenser i vest til Lindesnes,
i nord til Vennesla og Birkenes, og i øst til Lillesand. De
interkommunale aktivitetene i Knutepunkt Sørlandet inkluderer
alle disse kommunene, samt Iveland.

LØRNSOC

Gjest:

Ann-Helen Moum

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

KRISTIANSAND

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Kommune 3.0
Innovasjon i offentlig sektor
Digital modenhet i kommunal sektor
FNS bærekraftsmål nr 17/Smart by
Digitale arbeidsverktøy

Anbefalt lesing:

Refleksjon
Kommunene digitaliserer for å styrke lokale relasjoner. Hvordan
mener du teknologien kan bidra til å tilrettelegge for de gode
samtalene?
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Tema:		
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• https://www.nordicsmartcities.com
• https://www.kristiansand.kommune.no/

Podkast #552

Jeg er egentlig
ikke så interessert i
hverken i teknologi eller
innovasjon, men jeg er lat
og nysgjerrig. Spørsmålet
er alltid «det må jo finnes
enklere eller bedre måter
å løse dette på», og da er
teknologi ofte svaret.
- Ann-Helen Moum

LØRNSOC med Ann-Helen Moum, Nye Kristiansand kommune

143

Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi/innovasjon?
Jeg er egentlig ikke så interessert
i hverken i teknologi eller
innovasjon, men jeg er lat og
nysgjerrig. Spørsmålet er alltid «det
må jo finnes enklere eller bedre
måter å løse dette på», og da er
teknologi ofte svaret.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Kombinere inkrementell innovasjon
med små forbedringssteg. Samtidig
har vi samfunnsfloker som kun kan
løses dersom vi tenker helt nytt.
Hva er du mest opptatt av innen
teknologi og innovasjon?
At teknologien er enkel å forstå
for dem som skal bruke den i
hverdagen, og at den skaper
merverdi for samfunnet og
brukerne.

Hva synes du er de mest
interessante kontroversene?
Etikk og klima. Jeg opplever at det
snakkes lite (i generelle kretser)
om det vi ikke ser, for eksempel
råvareuttak, datalager og forbruk av
utstyr.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Det siste året har for
det meste handlet om
kommunesammenslåing, men
jeg har også jobbet iherdig med å
digitalisere prosesser knyttet til
byggforvaltningen i ny kommune,
og en melde-tjeneste som ble
lansert i januar. Eller vil jeg vise til
kommunens SNU-prosjekt, som
resulterte i appen SEES.
Dine andre favoritteksempler på
din type innovasjon internasjonalt
og nasjonalt?
København kommune er min
personlige favoritt når det kommer
til kommune 3.0.

Hvorfor er det så spennende?
I kommunen vår er det akkurat
nå et gap mellom hvilke digitale
muligheter de ansatte benytter
seg av som privatpersoner, og
hva vi tilbyr som arbeidsverktøy.
Potensialet for en enklere hverdag
for ansatte og innbyggere er
enormt.
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Det hele handler om mennesker.
Vi må vedlikeholde tilliten til
folk, og av den grunn må vi
ha informasjonssikkerheten
under kontroll. Vi må inkludere
innbyggerne i utviklingsarbeidet,
for kommunene har ikke råd eller
kapasitet til å løse flokene på egen
hånd.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Kulturen vår er preget av høy
tillit til hverandre og en unik
dugnadsånd. Dette gir oss et godt
utgangspunkt og en solid grunnmur
å bygge videre på.

Har du et favoritt-fremtidssitat?
«De som ikke kan huske historien,
er dømt til å gjenta den.» – George
Santayana.
Viktigste poeng fra samtalen vår?
Emneknaggene er: gjennomføre /
Kommune 3.0 / en digital offentlig
sektor / FNs bærekraftsmål nr. 17 /
Smart by.

KURS SPØRSMÅL
Hva utviklet Kristiansand kommune i et
samarbeid med opptil 100 ungdommer?
a) En helt ny app med aktivitetskalender.
b) En helt ny møteplass for ungdommer
som ønsker å lære mer om teknologi.
c) Et kunstverk som skal stilles ut i den
nye kulturskolen.

Hvilket begrep brukes for å beskrive
Norge internasjonalt?
a) Norge beskrives som et
sosialdemokratisk digitalt DNA som
bygger på tillit
b) Norge beskrives som et bærekraftig
samfunn med stor tillit til det offentlige.
c) Norge beskrives som et digitalt
innovasjons-DNA.

Hvordan kan vi tvinge frem en konkret
utrulling og få større fart på den digitale
utviklingen innad i kommunen?
a) Det er ikke mulig å få større fart på
den digitale utviklingen i kommunen.
b) Ved å avholde flere konferanser
for å fremme budskapet om hvorfor
digitalisering er viktig for kommunen.
c) Det handler om å finne de rette
folkene – ambassadørene i egen
organisasjon – og fokusere på
direktørene som ønsker å gjøre en
forskjell.

LØRNSOC
ANN-HELEN MOUM
KOMMUNALSJEF FOR
DIGITALISERING
NYE KRISTIANSAND
KOMMUNE

RIKTIG SVAR
En helt ny app med aktivitetskalender.

Norge beskrives som et
sosialdemokratisk digitalt DNA som
bygger på tillit

Det handler om å finne de rette folkene
– ambassadørene i egen organisasjon –
og fokusere på direktørene som ønsker å
gjøre en forskjell.

Scann og besøk bedriften

https://www.kristiansand.kommune.no/

LØRNSOC med Ann-Helen Moum, Nye Kristiansand kommune
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PODKAST #553 FRA FORSKNING TIL FORRETNING. SUNNIVA WHITTAKER, UNIVERSITETET I AGDER

Tema

Perspektiv

Fra forskning til
forretning

LØRNSOC
SUNNIVA WHITTAKER
REKTOR
UNIVERSITETET I AGDER

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Rektor for
Universitetet i Agder, Sunniva Whittaker, om at vår største
utfordring er å holde fokus på å bruke teknologien i menneskets
tjeneste, ikke å bruke mennesket i teknologiens tjeneste. I
podcasten diskuterer Sunniva og Silvija om samskaping er en
metodikk, eller en kultur. De tar også for seg spørsmålet om
hvorvidt mennesker også kan lage kunstig etikk, ettersom vi kan
lage kunstig intelligens.

Om bedriften
Universitetet i Agder (UiA) er et universitet i Norge med rundt
13.000 studenter og 1.300 ansatte. Det ble etablert som Høgskolen
i Agder den 1. august 1994, og fikk universitetsstatus 1. september
2007, som Norges syvende universitet. UiA har campuser i
Kristiansand og Grimstad, og består av til sammen fem fakulteter.
Universitetet er også medeier i statsaksjeselskapet Norwegian
Research Centre.

Refleksjon
Lytt til podcast
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I episoden nevnes det at teknologi er utviklet av menn og for
menn. Kan den teknologiske utviklingen både effektivisere og løse
eksisterende problemer i samfunnet, og samtidig bidra til full
likestilling?

LØRNSOC med Sunniva Whittaker, Universitetet i Agder

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Sunniva Whittaker

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

KRISTIANSAND

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Learning analytics
• Talegjenkjenning
• Samskaping
Anbefalt lesing:

• Advances in corpus linguistics

Podkast #553

Akkurat nå jobber
vi for å sikre at vi er
i utvikling fronten og
samtidig beholde en
viss edruelighet når det
kommer til hva vi bruker
teknologien til.
- Sunniva Whittaker

LØRNSOC med Sunniva Whittaker, Universitetet i Agder
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i teknologi?
Jeg har jobbet med faglig ledelse
i 17 år – har vært interessert
i teknologi i forskning og
korpusarbeid.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Kvalitetsarbeid innen utdanning
og forskning, samt samarbeid
med eksterne partnere (privat og
offentlig sektor).
Hva fokuserer du på innen
teknologi?
Akkurat nå: sikre at vi er i
utviklingsfronten og samtidig
beholde en viss edruelighet med
tanke på hva vi bruker teknologien
til.
Hvorfor er det så spennende?
Det er viktig for å styrke
institusjonens posisjon i UHsektoren.
Hva synes du er de mest
interessante kontroversene?
Hvordan prioritere innsatsen innen
teknologi.

Har du andre gode eksempler på
din type teknologi internasjonalt og
nasjonalt?
Store tekstdatabaser, eksempelvis
ved Brigham Young University
(studere språkutvikling,
språkvariasjon m.m.).
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Teknologiens innvirkning på
samfunnet og mennesket.
Er det noe vi gjør her i Norge som er
unikt?
Vi er flinke til å integrere
samfunnsvitenskapelige og
humanistiske perspektiver i
teknologiske miljø.
Et favorittsitat om fremtiden?
«I believe in
standardizingautomobiles. I do not
believe in standardizing human
beings.» - Einstein.
Viktigste poeng fra vår samtale?
Vår største utfordring er å holde
fokus på å bruke teknologien i
menneskets tjeneste, ikke å bruke
mennesket i teknologiens tjeneste.
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KURS SPØRSMÅL
Hvilket land har den engelske talen fått
innflytelse fra?
a) Hellas
b) Frankrike
c) Spania

Hva er samlingstanken til UiA?
a) Samskaping, å forske med
omgivelsene
b) Samskaping, å forske på omgivelsene
c) Samskaping, å forske kun på et
spesifikt felt

Er samskaping en metode eller en
kultur?
a) Metode
b) Kultur
c) En kombinasjon av begge deler

LØRNSOC
SUNNIVA WHITTAKER
REKTOR
UNIVERSITETET I
AGDER

RIKTIG SVAR
Frankrike

Samskaping, å forske med omgivelsene

Kultur

Scann og besøk bedriften
https://www.uia.no/
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PODKAST #582 FOREBYGGE FALL HOS ELDRE. RUTH AGA, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Tema

Perspektiv

Forebygge fall hos eldre

HEALTHTECH
RUTH AGA
OVERLEGE OG FORSKER
OSLO
UNIVERSITETSSYKEHUS
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med overlege og
forsker ved Oslo universitetssykehus og Folkehelseinstituttet, Ruth
Aga, om hvordan de klarte å redusere hoftebrudd hos eldre med
40% under en pilotering hos to byer. Oslo universitetssykehus
HF (OUS) er det største sykehuset i Europa med 24 000 ansatte.
Samtidig har Norge også verdensrekord når det kommer
til hoftebrudd hos eldre, og fallskader hos eldre er et stort
helseproblem som tar liv. Hvorfor er det slik og hvordan kan vi
senke dette tallet? I podcasten diskuterer Ruth og Silvija videre
hvordan helsevesenet kan jobbe koordinert og kunnskapsbasert
for pasienter med komplekse helseproblemer.

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.

Lytt til podcast

Refleksjon
Hvordan beskytte den enkeltes helsedata samtidig som man
samarbeid og informasjonsdeler mellom viktige helseleverandører
for komplekse pasienter med pasientens helsedata?
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Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Ruth Aga

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Skader hos eldre
Samhandling i helsevesenet
Skadeforebygging for eldre
Personvernombudet

Anbefalt lesing:

• ”The Checklist Manifesto” av Atul
Gawande
• ”Being Mortal” av Atul Gawande

Podkast #582

Fallskader hos
eldre er et kjempestort
helseproblem som
endrer og tar liv. 40% av
sykehjemsinnleggelser
er etter fallskader. Bare
hoftebrudd koster 1 mill
per brudd. Vi skal doble
antall eldre over 80 år, de
neste 20 årene. Alvorlige
fallskader kan med god
forebygging halveres, - jeg
kan ikke skjønne at vi har
råd til å la være.
- Ruth Aga

HEALTHTECH med Ruth Aga, Oslo universitetssykehus
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
Lege ved Skadelegevakten i Oslo,
Oslo universitetssykehus, gjennom
20 år. Interessert i innovasjon
fordi: Pasientmøter som ledet til
frustrasjon over at mange pasienter
med høy risiko for å falle igjen, og
med store konsekvenser for deres
liv, ofte ikke ble fulgt opp videre.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Oppdraget vårt er å utrede
og behandle skadepasienter
på en måte som både er
kunnskapsbasert, omsorgsfull,
svarer på den enkeltes behov
og fordeler våre begrensede
samfunnsressurser på en god
måte. Ta vare på entusiasmen og
motivasjonen i teamet vårt slik at vi
kan løse oppdraget vårt.
Hva fokuserer du på innen
teknologi/innovasjon?
Helseteknologi: Holde oversikt
både over den enkelte pasients
helsehistorie, koordinere
oppfølgingen når mange aktører
er involvert, samt å finne god og
oppdatert kunnskap på vårt fagfelt.

Hvorfor er det spennende?
Å være fullt tilstede i det viktige
møtet med den enkelte pasienten
samtidig som jeg skal navigere et
komplekst fagfelt og koordinere
oppfølgingen med mange
andre aktører. Dette krever en
konstant vurdering av hva som er
viktig og mulig og ønsket for den
enkelte. S

Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
God helseteknologi må tilpasses
de menneskene som skal dra nytte
av den. Den enkelte pasient sine
behov og problemstillinger må
være i fokus, møtet mellom lege/
sykepleier og pasient må styrkes,
samt samhandlingen mellom alle
aktører rundt pasienten.

Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Hvordan beskytte den enkeltes
helsedata vs. samarbeid og
informasjonsdeling mellom viktige
helseaktører for komplekse
pasienter. For komplekse pasienter
er det så mye helsedata at den
viktige informasjonen kan drukne.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Mye tillit og respekt mellom
ulike yrkesgrupper i sykehus og
primærhelsetjenesten. Det gir
godt teamarbeid. Vi utdanner
nysgjerrige, interesserte og kritiske
barn som får lov til å prøve og feile.
Empati og rom for mangfold.

Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Fallforebygging hos eldre >
65 år i Oslo. Et samarbeid
mellom Oslo kommune og Oslo
universitetssykehus.
Dine andre favoritteksempler på
lignende prosjekter, internasjonalt
og nasjonalt?
California, ”Healthy Bones”.
Kombinasjon av fallforebygging
og sjekk av benskjørhet reduserte
hoftebrudd i gjennomsnitt med 37%
over 5 år, i enkelte områder >50%.
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Et favoritt fremtidssitat?
”Making systems work is the great
task of physicians and scientists” Atul Gawande.
Viktigste poeng fra vår samtale?
Forebygge skader og brudd
hos eldre er viktig både for
dem som er i risikosonen og
samfunnsøkonomisk. Vi kan greie
det om vi jobber systematisk
og med god helseteknologi som
hjelpemiddel.

KURS SPØRSMÅL
Hva går konseptet ”Hvorfor det?” ut på?
a) At barneskoleelever finner et spørsmål
de bryr seg om, lager en hypotese,
forsker på og formidler dette
b) At ungdomsskoleelever finner et
spørsmål de bryr seg om, lager en
hypotese, forsker på og formidler dette
c) At videregåendeskoleelever finner
et spørsmål de bryr seg om, lager en
hypotese, forsker på og formidler dette

Hvor mange prosent av sykehjeminnleggelser kommer av fallskader blant
eldre?
a) 40%
b) 50%
c) 60%

Hvor mange prosent ble hoftebrudd
redusert med gjennom prosjektet
”Healthy Bones” i California?
a) 27% i gjennomsnitt og over 40% i noen
områder
b) 37% i gjennomsnitt og over 50% i noen
områder
c) 47% i gjennomsnitt og over 60% i noen
områder

HEALTHTECH
RUTH AGA
OVERLEGE OG FORSKER
OSLO
UNIVERSITETSSYKEHUS

RIKTIG SVAR
At barneskoleelever finner et spørsmål
de bryr seg om, lager en hypotese,
forsker på og formidler dette

40%

37% i gjennomsnitt og over 50% i noen
områder

Scann og besøk bedriften

https://oslo-universitetssykehus.no/

HEALTHTECH med Ruth Aga, Oslo universitetssykehus
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PODKAST #602 DIGITALISERING OG MENNESKER. JILL WALKER RETTBERG, UNIVERSITETET I BERGEN

Tema

Perspektiv

Digitalisering og
mennesker

LØRNSOC
JILL WALKER RETTBERG
PROFESSOR I DIGITAL
KULTUR
UNIVERSITETET I BERGEN
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Professor i Digital
kultur ved Universitetet i Bergen, Jill Walker Rettberg, om hvordan
digitalisering og mennesker møtes. Jill forteller om hvordan hun
blir inspirert av barna sine til å forske på nye medium som Tik Tok
og emojier. I podcasten diskuterer Silvija og Jill også hva det gjør
med oss at vi nå blir født med en smarttelefon i hånden fremfor
ski på beina.

Om bedriften
Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og
ble opprettet i Bergen i 1946. Universitetet i Bergen kjennetegnes
av velprøvde og solide europeiske universitetstradisjoner og
er blant de fremste forsknings- og utdanningsinstitusjoner.
Universitetet er tuftet på de akademiske kjerneverdiene:
akademisk frihet, rasjonalitet og kritisk tenking. Universitetet
i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som
dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter og en
rekke tilhørende institutter og faglige sentre. Universitetet har
vel 18 000 studenter og over 4 000 ansatte. Universitetet er også
medeier i statsaksjeselskapet Norwegian Research Centre.

Refleksjon
Tenk deg dette dilemmaet: Skal jeg installere smart-dørklokke
med ansiktsgjenkjenning som deler data med skyen? Hva kan
være bra med det? Hva kan gå galt? Hvem tjener på det, og hvem
kan få det verre?

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Jill Walker Rettberg

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

BERGEN

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Digitale kulturforskjeller
Digital kommunikasjon
Fortiden som prediksjon av fremtid
Kreativitet Forskning

Anbefalt lesing:

• Black mirror på Netflix
• Les bøker om hvordan kunstig intellegens
IKKE funker.
• Weapons of mass destruction
• Big data threatens technology wrong

154

LØRNSOC med Jill Walker Rettberg, Universitetet i Bergen

Podkast #602

Det viktige for meg
er å lage teknologi som
er bra for folk, jeg vil at
vi skal tenke mer på hva
den teknologien vi utvikler
faktisk gjør med med
mennesker.
- Jill Walker Rettberg

LØRNSOC med Jill Walker Rettberg, Universitetet i Bergen
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
Er professor i digital kultur ved
Universitetet i Bergen. Jeg vokste
opp på 70- og 80-tallet, med en
far som var programmerer, så
lærte tidlig litt BASIC og å spille
dataspill. Som student studerte jeg
litteraturvitenskap og kunsthistorie,
men så oppdaget jeg internettet,
og at det var folk som forsket på
hypertekst litteratur og digital
kunst, og da var nok framtiden min
bestemt! Det var ikke mye gehør for
dette på litteraturvitenskap, men
heldigvis fantes det et nytt fag som
het humanistisk informatikk hvor
jeg fikk masse støtte. Nå er faget
omdøpt til digital kultur.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Forskning og undervisning. Jeg
leder et stort forskningsprosjekt
nå, så har lite undervisning,
men jeg veileder mange
doktorgradsstipendiater, og leder
forskergruppen.
Hva fokuserer du på innen
teknologi/innovasjon?
Nå leder jeg et stort EUfinansiert forskningsprosjekt
om hvordan maskinsyn påvirker

oss som mennesker. Med
maskinsyn mener jeg nye
digitale visuelle teknologier som
ansiktsgjenkjenning, deepfakes,
selfiefiltre, satelittovervåkning og
droner. Det vi fokuserer på er
hverdagsbruken – som når du får
smartdørklokke med kamera som
varsler hele nabolaget når den ser
et ansikt som ikke er kjent.

Dine andre favoritteksempler på
lignende prosjekter, internasjonalt
og nasjonalt? I Nederland forsker
Amade M’Charek på hvordan man
nå genererer bilder av ansikter til
mistenkte i kriminalsaker basert på
DNA-funn – men det viser seg av
bildene er ganske omtrentlige, og
at de bygger på virkelige utdaterte
idéer om rase.

Hvorfor er det spennende?
Fordi det skjer så fort! For ti
år siden var det ingen vanlige
mennesker som dronefilmet
skiturene sine eller hadde telefon
som gjenkjenner ansiktet ditt. Med
nevrale nettverk har maskinsyn
eksplodert bare på noen få år, og
det endrer kulturen vår veldig fort.

Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden? Vi trenger
humanister som skjønner teknologi,
og teknologer som skjønner
kultur og samfunn. Vi trenger ikke
bare folk som kan programmere
og utvikle nye systemer og nye
teknologier, men vi trenger folk som
skjønner hva slags innvirkning det
vil ha på samfunnet. ALLE trenger
mer trening i etiske dilemmaer om
teknologi.

Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Det er jo det etiske: er dette bra for
oss? Hvem er det bra for? Jo mer
jeg jobber med dette, jo mer skremt
blir jeg over mulighetene.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Machine Vision-prosjektet. Vi skal
også lage laivrollespill hvor folk får
spilt ut situasjoner hvor de må ta
etiske valg om ny teknologi – det
tror jeg blir gøy!
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KURS SPØRSMÅL
Hva er Digital kultur?
a) Et firma som driver med forskning på
teknologi og kultur
b) En start up som driver med digital
kunst
c) Et forskningsprogram bestående av en
gruppe forskere ved UiB

Hva forskes det på ved
forskningsprogrammet Digital kultur?
a) Hvordan teknologien brukes forskjellig
fra land til land
b) Hvordan teknologien brukes i ulike
religioner
c) Hvordan teknologien fungerer ut ifra
et humanistisk perspektiv

Hva gjorde tjenesten Clear view som var
ulovlig?
a) De hacket private datamaskiner for å
overvåke
b) De brukte bilder fra sosiale
medier uten samtykke for å skape en
bildegjenkjenningstjeneste som brukes
av politiet for å løse de vanskeligste
forbrytelsene
c) De hacket politiets databaser for å
drive privatetterforskning

LØRNSOC
JILL WALKER
RETTBERG
PROFESSOR I DIGITAL
KULTUR
UNIVERSITETET I
BERGEN

RIKTIG SVAR
Et forskningsprogram bestående av en
gruppe forskere ved UiB

Hvordan teknologien fungerer ut ifra et
humanistisk perspektiv

De brukte bilder fra sosiale medier
uten samtykke for å skape en
bildegjenkjenningstjeneste som brukes
av politiet for å løse de vanskeligste
forbrytelsene

Scann og besøk bedriften
https://www.uib.no/
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PODKAST #608 SMART OG BÆREKRAFTIG SAMFUNNSENDRING. TONE MERETHE AASEN, TRONDHEIM KOMMUNE OG NTNU

Tema

Perspektiv

Smart og bærekraftig
samfunnsendring
LØRNSOC
TONE MERETHE AASEN
PROSJEKTLEDER
UNIVERSITETSKOMMUNEN
TRD3.0
TRONDHEIM KOMMUNE
OG NTNU
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Prosjektleder i
Universitetskommunen TRD3.0 ved Trondheim kommune og NTNU,
Tone Merethe Aasen, om hvor viktig det er at offentlig sektor
endrer seg, slik at sektoren har mulighet til å bestå. Tone Merethe
gir sine synspunkter på hvordan vi kan sikre en fremtidsrettet og
bærekraftig offentlig sektor. I podcasten diskuterer også Silvija og
Tone Merethe hvorvidt det er forsvarlig å la AI ta avgjørelser for
befolkning, tatt i betraktning at befolkningen er alt annet enn en
homogen masse.

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
Hva bør næringslivets rolle være, som en del av løsningen for å
gjennomføre en bærekraftig velferdsstat?
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Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Tone Merethe Aasen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

TRONDHEIM

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Smarte byer
Kunstig intelligens
Bærekraft i offentlig sektor
Kommune 1.0, 2.0 og nå 3.0

Anbefalt lesing:

• Tone Merethe Aasen og Oscar Amundsen:
Innovasjonsarbeid

Podkast #608

Større krav til å
synliggjøre forskningens
viktighet og relevans har
gjort at kommunene har
fått og tatt en tydeligere
rolle som premissgiver
ved formulering av faglige
problemstillinger og
prioritering av virkemidler
og ressurser.
- Tone Merethe Aasen

LØRNSOC med Tone Merethe Aasen, Trondheim kommune og NTNU
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
Jeg har fagbakgrunn både fra
teknologi og fra samfunnsvitenskap,
og har jobbet i de fleste delene
av innovasjonsprosesser
- fra teknologiutvikling,
kommersialisering,
organisasjonsutvikling, og til
medarbeider- og ledelsesutvikling.
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben?
Det viktigste vi gjør, er å sikre en
fremtidsrettet, bærekraftig offentlig
sektor. Den jobben jeg har nå
handler om tjenesteinnovasjon,
men også om innovasjon på
systemnivå. Jeg en av fem
prosjektledere som er ansatt for
å realisere en partnerskapsavtale
mellom Trondheim kommune og
NTNU, der hensikten er å utvikle
nye modeller for samarbeid om
forskning, utdanning og innovasjon
i hele bredden av kommunens
tjenesteområder; som er helse og
velferd, oppvekst og utdanning, og
byutvikling.

Hva fokuserer du på innen
teknologi/innovasjon?
Mitt “merkelapp” innenfor
Universitetskommune-samarbeidet
er Smartby, som særlig handler om
å identifisere og se på mulighetene
for å utvikle nye løsninger;
teknologier, digitale løsninger,
nye medvirkningsformer og andre
områder, som spenner over alle
kommunens tjenesteområder.
Behovet er å jobbe med utvikling i
brede, tverrfaglige samarbeid, for
utfordringene som trenger løsning
er vanligvis sammensatte, det som
av og til kalles “wicked problems”.
Hvorfor er det spennende?
Samfunnsutvikling er spennende,
og grunnleggende viktig.
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
Den viktigste er vel hva vi som
norske innbygger mener vi har
“rett på” fra stat og kommune. Det
har lenge vært en rettighetsbasert
tenkning i offentlig sektor, og
også en tenkning i retning av
tjenestemottakere som kunder,
som skal få hjelp og støtte når
utfordringer melder seg.
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Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Det pågår viktige samarbeid
innenfor energieffektivisering, og
også sirkulær økonomi. Et annet
område er kunstig intelligens, som
så smått gjør sitt inntog også i
kommuner. Her er vi ikke så mye
opptatt av teknologiutviklingen,
som å forstå hva som er
teknologiens konsekvens for
økonomi, etiske og juridiske
aspekter, organisering og bærekraft.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Jeg tror at det å ha en form for
T-formet innsikt blir viktig - det
er behov for mennesker med
dybdekunnskap på mange områder,
men vi må samtidig ha litt innsikt
på mange områder - inntilliggende
fagområder, samfunnsutvikling,

politikk, økonomi, etikk, lokale
særpreg, organisatoriske
forutsetninger, kultur, … Det vil si at
begrepet livslang læring er viktig.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Vi har foreløpig relativt høyt
tillitsnivå i befolkningen, relativt
høyt kunnskapsnivå, og relativt
god økonomi. Vi har derfor gode
forutsetninger for å utvikle
nye, ærerkaftige og smarte måter å
gjennomføre offentlige tjenester på.
Et favoritt fremtidssitat?
Jeg liker Drucker: “A change in
perception does not alter facts. It
changes their meaning, though—
and very quickly”.

KURS SPØRSMÅL
Hvilke tre valører av begrepet bærekraft
presenterer Tone Merethe Aasen?
a) Klima og miljø, økonomisk bærekraft
og sosial bærekraft
b) Klima og miljø, økonomisk bærekraft
og teknologisk bærekraft
c) Klima og miljø, økonomisk bærekraft
og spirituell bærekraft

Hvilken fjerde valør av begrepet
bærekraft legger Tone Merethe Aasen?
a) Spirituell bærekraft
b) Kulturell bærekraft
c) Teknologisk bærekraft

Hvilket fokus mener Tone Merethe Aasen
er særegent med Trondheim by som
smart by?
a) Innbyggermedvirkning
b) Digitalisering
c) Kulturtilbud

LØRNSOC
TONE MERETHE AASEN
PROSJEKTLEDER
UNIVERSITETSKOMMUNEN TRD3.0
TRONDHEIM KOMMUNE
OG NTNU

RIKTIG SVAR
Klima og miljø, økonomisk bærekraft og
sosial bærekraft

Kulturell bærekraft

Innbyggermedvirkning

Scann og besøk bedriften
https://www.ntnu.edu/

LØRNSOC med Tone Merethe Aasen, Trondheim kommune og NTNU
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PODKAST #632 FRA SERVICEKOMMUNE TIL SAMSKAPINGSKOMMUNE. ANNE MARTHE DAHL ZETTERVALL, GJØVIK KOMMUNE

Tema

Perspektiv

Fra servicekommune til
samskapingskommune

LØRNSOC
ANNE MARTHE DAHL
ZETTERVALL
PROSJEKTLEDER
GJØVIK KOMMUNE
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med
Organisasjonsrådgiver hos Ruth&Ragna og Prosjektleder i Gjøvik
Kommune, Anne Marthe Dahl Zettervall, om viktigheten av å
formidle alt vi får til og vise frem offentlig sektor, ettersom den er
så bra! Anne Marthe gir eksempler på hvordan Gjøvik kommune
skal transformere offentlig sektor til å bli mer opptatt av brukerne.
I podcasten diskuterer også Silvija og Anne Marthe hvordan man
kan tilnærme seg innovasjons-prosesser, på en måte som tar
utgangspunkt i et bevisst fokuset på et teams ulikheter.

Om bedriften
Gjøvik er en kommune i Innlandet fylke. Den grenser i nord til
Lillehammer, i sør til Østre Toten og Vestre Toten, og i vest til
Søndre Land og Nordre Land. Over Mjøsa i øst ligger Ringsaker
kommune, og Helgøya. Gjøvik var del av Oppland fylke inntil dette
ble del av Innlandet i 2020. Kommunesenteret er tettstedet Gjøvik
som ligger ved Mjøsa, også kalt «Den hvite by ved Mjøsa». Byen
var en av vertsbyene under OL på Lillehammer i 1994 da Gjøvik
Olympiske Fjellhall var arena for ishockey.

Refleksjon
Lytt til podcast
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Hva kan vi gjøre for å øke sulten på ny kunnskap, nye utfordringer
og erfaringer? Man blir aldri utlært, men mange kan bli utslitt
av tanken på å aldri «komme i mål». Hvordan kan skolene og
samfunnet endre denne holdningen og få de unge lovende til å
ville lære mer?

LØRNSOC med Anne Marthe Dahl Zettervall, Gjøvik Kommune

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Anne Marthe Dahl Zettervall

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

GJØVIK

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Offentlig drift Omstilling Gjøvik
kommune 3.0 Student aktivisering
Entusiasme som drivkraft
Anbefalt lesing:

• «Thinking fast and slow» av Daniel
Kahnemans

Podkast #632

Komplementære
egenskaper og fokus på
felles mål er avgjørende for
omstilling. Om vi gjør det
vi alltid har gjort, får vi
det vi alltid har fått. Dette
har en kostnad, men vil gi
mye mer på sikt.
- Anne Marthe Dahl
Zettervall

LØRNSOC med Anne Marthe Dahl Zettervall, Gjøvik Kommune
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Intervju
Hvem er du, og hvordan ble du
interessert i innovasjon?
Siden jeg var veldig ung har jeg vært
interessert i folk og samspill. Jeg
startet egen virksomhet sammen
med min mann i 2000, og dette
gav oss muligheter vi ellers ikke
ville fått. En sko-butikk med gode
tall ble til et Innovasjon Norgeprosjekt, og jeg fikk gründerprisen
i 2007 for en ide som handlet om
avfallshåndtering i privathjemmet.
Siden 2011 har jeg drevet frem
prosjekter i samarbeid med dyktige
virksomheter med hovedfokus
på humankapitalen i et eget
firma. Nå er jeg nyansatt i Gjøvik
kommune, en gavepakke å få
jobbe i!
Hva er det viktigste dere gjør på
jobben? Vi drifter en kommune,
og forvalter offentlige penger.
Det forplikter.I jobben min som
prosjektleder vektlegger vi ulike
talenter og dyrker frem disse.
Det er avgjørende for å lykkes,
og komplementære tema er
undervurdert. Det å koble rett
mennesker for oppgavene er
spennende og krevende, dette
fokuserer vi på. I tillegg er vi
opptatt av å synliggjøre resultater.
Det gir motivasjon.

Hva fokuserer du på innen
teknologi/innovasjon?
Nå er det fokuset på kommune
versjon 3.0 som er hovedfokuset.
Hvordan vi kan transformere
offentlig sektor til å bli mer opptatt
av brukerne.
Hva synes du er de mest
interessante kontroverser?
At vi fortsetter å ansette like
mennesker i ledergrupper og styrer
mener jeg er helt på jordet.
Dine egne relevante prosjekter
siste året?
- Etableringen av Bylab Gjøvik
- Utvikling av attføringsbedriften
ATS
- Kompetanseutvikling av ansatte
på CC Gjøvik og CC Hamar
- Pådriver for fokuset på ulike
generasjoner i arbeidslivet gjennom
ca 50 foredrag i 2019
Dine andre favoritteksempler på
lignende prosjekter, internasjonalt
og nasjonalt?
Trondheim og København er mine
favoritter her.
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Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Jeg mener kompetanse
som growth mindset vil være
vesentlig for våre barn. Å lære de å
være fleksible og endringsvillige i
tillegg til solide grunnutdanninger
vil jeg satse på å dytte de til.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
En sterk offentlig sektor og like
muligheter er unikt, og dette
ønsker jeg å fortsette å prate opp.
Mange er uttalt svært kritiske
til det norske systemet i sosiale
medier osv, det er jeg bekymret
for. Vi er det landet i verden med
høyest arbeidsdeltagelse og høyest
grad at tillit. Dette må vi forvalte
godt i fremtiden. Vi lever på toppen
av verden, det forplikter.

Et favoritt fremtidssitat?
"Change will not come if we wait
for some other person or some
other time.We are the ones we`ve
been waiting for. We are the change
that we seek." - Barack Obama.

KURS SPØRSMÅL
Hva er hovedpoenget med en «by-lab»?
a) Det er en lab som er basert på
lokalbefolkningen der de kan komme
med innspill på hva som burde gjøres i
byen
b) Det er en metode for å få fart på
innovasjon, teste ut nye ideer og skape
midlertidige tiltak for å se hva folk syntes
c) Det er en lab som utvikler løsninger
for å sikre at lokalsamfunnet er med på
digitaliseringen av samfunnet

Hvorfor bygget Gjøvik sin by-lab en
badstue ved Mjøsa?
a) For å skape en helårsaktivitet
b) For å lage et fritidstilbud for
ungdommen i Gjøvik
c) For å gjøre Mjøsa mer attraktiv for
befolkningen

Hva er Anne Marthe sin største
motivasjon for å få til nye ting for
Gjøvik?
a) Bruke entusiasmen som drivkraft,
skape gode historier og gjøre folket glad
b) Reise rundt i Norge og verden og se
hvilke løsninger som fungerer godt i
andre byer
c) Lage løsninger som hjelper de som
trenger det mest

LØRNSOC
ANNE MARTHE DAHL
ZETTERVALL
PROSJEKTLEDER
GJØVIK KOMMUNE

RIKTIG SVAR
Det er en metode for å få fart på
innovasjon, teste ut nye ideer og skape
midlertidige tiltak for å se hva folk syntes

For å gjøre Mjøsa mer attraktiv for
befolkningen

Bruke entusiasmen som drivkraft, skape
gode historier og gjøre folket glad

Scann og besøk bedriften

https://www.gjovik.kommune.no/

LØRNSOC med Anne Marthe Dahl Zettervall, Gjøvik Kommune
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PODKAST #675 OPTIMISMEN LENGE LEVE. INGRID LORANGE, SIVA

Tema

Perspektiv

Optimismen lenge leve
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende
Direktør i Siva SF, Ingrid Lorange. Siva tilrettelegger for vekst
og utvikling i industri og næringsliv. Ingrid forteller i episoden
hvordan Siva sikrer en infrastruktur for bedrifter slik de kan få
hjelp til å drive innovasjon, samt hvordan vi kan løfte norske
teknologibedrifter til å bli markedsrelevante.

ENERGYTECH
INGRID LORANGE
ADMINISTRERENDE
DIREKTØR
SIVA
Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften
Siva utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for
innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer,
næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskaper, samt
innovasjonssentre og industribygg. Siva-strukturen består for
tiden av 40 næringshager, 33 inkubatorer, 5 katapult-sentre, 74
innovasjonsselskaper, og 40 eiendomsselskaper som samlet er
eier i over 100 eiendommer.

Refleksjon
Teknologisk innovasjon er i full sving i Norge, men hvordan kan vi
sørge for å ha en konkurransedyktig industri innen teknologi med
stadig påfyll av ny innovativ teknologi i Norge?

Lytt til podcast

Tema:		

ENERGYTECH

Gjest:

Ingrid Lorange

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

TRONDHEIM

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Inkubatorer og næringshager
Innovasjon
Vekst gjennom grønn omstilling
Norsk konkurransekraft

Anbefalt lesing:

• Siva.no
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Podkast #675

Vi må etablere mye
mer produksjon her, og
nå er vi i en god tid for å
gjøre nettopp dette.
- Ingrid Lorange

ENERGYTECH med Ingrid Lorange, Siva
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Intervju
Utdanning og hobby?
Utdannet siviløkonom. Hobby:
friluftsliv, skog og fjell, været og
musikk.
Hvem er du, personlig og faglig?
Engasjert, optimistisk, sosial,
brenner for virksomheten,
tverrfaglig, «skapingeniør»,
analytisk og samarbeidsorientert.
Hva er essensen av det du gjør
på jobben?
Ledelse, møter, motivasjon,
strategi- og organisasjonsutvikling,
relasjoner og rapportering.
Hvordan driver du med innovasjon?
Siva jobber med å tilrettelegge for
innovasjon i hele Norge.
Hvorfor er oppdraget ditt
spennende?
Fordi det er viktig for samfunnet
og for Norge. Også fordi vi kommer
borti fantastisk mye spennende
som utvikles av andre.
Noen interessante nye dilemmaer?
Mange må prøve seg for at noen få
skal lykkes stort. Vi trenger vekst
og eksport, men små lokale aktører
er også viktige for Norge.
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Dine beste prosjekter siste året?
Ny strategi for Siva etablert
sammen med alle ansatte. I tillegg
«ekspertutvalget for farlig avfall»,
som jeg ledet høsten 2019.
Hvem inspirerer deg, internasjonalt
og lokalt?
Folk som brenner for det
de driver med, og som er
samarbeidsorientert og opptatt av
resultater - ikke egen posisjon. Vi
får til mest når vi jobber sammen
og spiller hverandre gode.
Hva er relevant kunnskap for
fremtiden?
Nesten alt (medisin, biologi,
ingeniørfag, kultur, økonomi m.m.),
men med tett kobling til teknologi
og samfunnsansvar/forståelse.
Hvilke fordeler får du ved å jobbe
fra Norge?
Frihet, tillit, trygghet, natur,
løsningsfokus, og «equality».
Viktigste nye perspektiver fra
Covid-19?
Vi må forstå hvor privilegerte vi
egentlig er. Sammen kommer vi
gjennom krisen. Det er mange
viktige læringspunkter med
endrede arbeidsformer som vi kan
bygge videre på.

Hvordan er du som leder,
og hvorfor funker det?
Positiv, engasjert og glad i folk.
Dette fungerer fordi jeg tror ansatte
merker at jeg bryr meg og at vi
da er et team. Jeg er opptatt av å
fremheve det andre leverer. Jeg
gir meg ikke, men leter alltid etter
andre måter å realisere resultater
på hvis jeg møter motstand - for
det ordner seg til slutt hvis vi klarer
å jobbe sammen.
Noen viktige bærekraft
perspektiver?
Holdningsendringer tar tid, men
mye har skjedd det siste året;
sirkulærøkonomi, bevissthet rundt
forbruk og villighet til å «ofre» noe,
kombinert med teknologi og nye
løsninger.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
Hold hjertet varmt og hodet kaldt.
Hva er den viktigste tanken i vår
samtale?
Vi må jobbe hardt, vi må ofre noe,
vi må jobbe sammen, vi må utnytte
de fantastiske ressursene vi har –
og da får vi til fantastisk mye.

KURS SPØRSMÅL
Hva er en inkubator?
a) Forskningsgrupper som fokuserer på
kommersiell innovasjon
b) En organisasjon som skal gi støtte til
virksomheter som forsøker å etablere ny
bærekraftig innovasjon
c) En organisasjon som skal gi støtte til
virksomheter som forsøker å etablere
ny kommersiell aktivitet, gjerne med
utgangspunkt i innovasjon

Hva gjør en næringshage?
a) Et landsomspennende nettverk der
talenter, idéer og prosjekter møter
profesjonell bistand til å orientere
seg i virkemiddelapparatet, utvikle
forretningsidéer, arbeide med markedet
og finne kapital
b) Et nettverk i Viken der talenter, idéer
og prosjekter møter profesjonell bistand
til å orientere seg i virkemiddelapparatet,
utvikle forretningsidéer, arbeide med
markedet og finne kapital
c) En organisasjon som skal gi støtte til
virksomheter som forsøker å etablere
ny kommersiell aktivitet, gjerne med
utgangspunkt i innovasjon

Hvor mange næringshager har vi i Norge?
a) 36
b) 40
c) 24

Et landsomspennende nettverk der
talenter, idéer og prosjekter møter
profesjonell bistand til å orientere
seg i virkemiddelapparatet, utvikle
forretningsidéer, arbeide med markedet
og finne kapital

40

ENERGYTECH
INGRID LORANGE
ADMINISTRERENDE
DIREKTØR
SIVA

RIKTIG SVAR
En organisasjon som skal gi støtte til
virksomheter som forsøker å etablere
ny kommersiell aktivitet, gjerne med
utgangspunkt i innovasjon

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

ENERGYTECH med Ingrid Lorange, Siva
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PODKAST #696 ENDRINGSLEDELSE I OFFENTLIG SEKTOR. THERESE TROSET ENGAN, INNOVASJON NORGE FOR REGIONEN TRONDHEIM

Tema

Perspektiv

Endringsledelse i
offentlig sektor

LØRNSOC
THERESE TROSET ENGAN
AVDELINGSLEDER
INNOVASJON NORGE FOR
REGIONEN TRONDHEIM
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Avdelingsleder
hos Innovasjon Norge Trøndelag, Therese Troset Engan, om hvilke
triks hun har lært om innovasjonsutvikling i grenselandet offentlig
og privat sektor. Therese forteller om mulighetene hun ser for
innovasjon i regionen Trønderlag og i Norge generelt. Silvija og
Therese diskuterer også hvordan vi kan tenke innovasjon på nye
måter, med nye forretningsmodeller, gitt alle mulighetene som
oppstår nå gjennom den fjerde industrielle revolusjonen.

Om bedriften
Innovasjon Norge i regionen Trondheim hjelper deg som skal
etablere eller driver virksomhet i Trøndelag. De tilbyr finansiering,
rådgivining og en rekke tjenester som gjør det mulig for deg å
bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med varene og
tjenestene dine. De har egne eksperter innen internasjonalisering,
innovasjon, EU-finansiering, lånefinansiering og oppstart av
bedrift.

Refleksjon
Lytt til podcast

Med utgangspunkt i den fjerde industrielle revolusjonen; hvordan
skal Norge forholde seg konkurransedyktig i fremtiden innen
innovativ vekst i offentlig sektor?

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Therese Troset Engan

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

TRONDHEIM

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Dilemmaet drift vs utvikling
• Offentlig innovasjon
• Endringsledelse Vekst og utvikling av
norsk næringsliv
Anbefalt lesing:
• Teaming to innovate; Amy C.
• Edmondsen og strategisk ledelse av
• Harald Knudsen og Bjørn-Tore Flåten
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LØRNSOC med Therese Troset Engan, Innovasjon Norge for regionen Trondheim

Podkast #696

Evnen til
nytenkning og omstilling
er kompetanse som
kommer til å bli viktigere
enn noen gang.
- Therese Troset Engan

LØRNSOC med Therese Troset Engan, Innovasjon Norge for regionen Trondheim
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Sosial og nysgjerrig med et stort
hjerte for innovasjon og utvikling.
Hvordan beskriver du oppdraget til
din organisasjon?
Bidra til vekst og utvikling av norsk
næringsliv.
Hva motiverer nettopp deg ved
dette oppdraget?
Todelt: 1. Et viktig samfunnsoppdrag
som det gir mening å jobbe for 2.
Å møte bedrifter og personer som
gløder for det de driver med og få
lov til å være med på reisen til disse
Hva synes du er de mest
interessante dilemmaer?
Drift VS utvikling. Noen bedrifter
og ledere evner å balansere dette
utrolig godt, mens andre har store
utfordringer. Dette er spesielt en
utfordring i offentlig sektor. Det å
være god på utvikling og innovasjon
fordrer en annen type ledelse.
Dine 3 beste tips til andre som
innoverer i samme sektor?
Forankring hos ledelse og
medarbeidere, endringsagenter
og pågangsmot.

Dine egne relevante prosjekter
siste året?
Jeg er ny i jobben, men i Helse
Nord-Trøndelag jobbet jeg med
å legge til rette for uttesting av
teknologi i sykehusene.
Hvem inspirerer deg, gjennom
lignende prosjekter?
Nasjonalt; Petter Stordalen.
Mer lokalt vil jeg trekke frem en
tidligere leder jeg jobbet mye med;
leder for prehospital klinikk i Helse
Nord-Trøndelag, Øystein Sende.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Tilpasnings- og omstillingsevne,
teknologi, samarbeid på
tvers av fagområder, samt
relasjonskompetanse.
Hva gjør vi unikt godt i Norge av
dette?
Vi er gode på teknologi. Norsk oljeog gassnæring har over en årrekke
vært dyktige på å tilpasse seg nye
rammebetingelser nasjonalt og
internasjonalt. Denne næringen
har kompetanse og kunnskap
som er viktig for fremtiden og for
omstilling til grønn og bærekraftig
verdiskaping.
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Viktigste nye perspektiver fra
Covid?
Evnen til nytenking og omstilling er
kompetanse som kommer til å bli
viktigere enn noen gang.
Hvordan er du som leder, og hvorfor
funker det?
Jeg er ikke riktig person til å si
at det funker, men jeg vektlegger
åpen og direkte kommunikasjon i
det meste jeg foretar meg. Videre
liker jeg å tro at jeg er god til å
lytte og involvere organisasjonen i
utviklingsprosessene jeg har ansvar
for. Men jeg må si at balansegangen
mellom fart og brems er krevende
da iveren etter å utvikle kan bli for
stor, så her er det viktig å bruke de
sosiale antennene.

Et yndlingssitat eller livsmotto?
«Du høster det du sår».

KURS SPØRSMÅL
Hva blir omtalt i episoden for å være det
grunnleggende for kontinuerlig utvikling
i organisasjoner?
a) Finne balanse mellom utfordrende
arbeid og mestring hos de ansatte
b) Åpenhet mellom bedrifter og innad i
organisasjonene
c) Skape nye ting som skaper verdi for
samfunnet eller innbyggere

Hvilke styrker blir nevnt som styrkene til
Steinkjer kommune?
a) Agri- og bioteknologi
b) Vindmølleteknologi
c) Utviklingen av autonome skip

Hvilken industriell revolusjon entrer vi
nå?
a) Den andre industrielle revolusjonen
b) Den tredje industrielle revolusjonen
c) Den fjerde industrielle revolusjonen

LØRNSOC
THERESE TROSET
ENGAN
AVDELINGSLEDER
INNOVASJON NORGE
FOR REGIONEN
TRONDHEIM

RIKTIG SVAR
Finne balanse mellom utfordrende
arbeid og mestring hos de ansatte

Agri- og bioteknologi

Den fjerde industrielle revolusjonen

Scann og besøk bedriften

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/
nyheter/2019/ntw2020trondheim/
LØRNSOC med Therese Troset Engan, Innovasjon Norge for regionen
Trondheim
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PODKAST #738 HVORDAN LYKKES MED DIGITAL TRANSFORMASJON?. EIRIN FOLDE, KOMPETANSELØFT TRØNDELAG

Hvordan lykkes med
digital transformasjon?
LØRNBIZ
EIRIN FOLDE
RÅDGIVER INNEN DIGITAL
TRANSFORMASJON OG
PROSJEKTLEDER
KOMPETANSELØFT
TRØNDELAG
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

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

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

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

Tema

Perspektiv

Tema:		

LØRNBIZ

Gjest:

Eirin Folde

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

TRONDHEIM

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Livslang læring Strategi og kultur i
digital transformasjon
• Å minske gapet mellom det man sier
og det man gjør
• Budsjettering for fremtiden
Anbefalt lesing:

• Digital transformation av Pernille
Kræmmergaard
• Company-Wide
• Agility with Beyond Budgeting
• Open Space & Sociocracy: Survive &
Thrive on Disruption av Jutta Eckstein og

174

LØRNBIZ med Eirin Folde, Kompetanseløft Trøndelag

John Buck.

Podkast #738

Vi vil bort ifra
en "null-feil-kultur" i
offentlig sektor, det skal
være lov å gjøre feil for det
er da vi lærer
- Eirin Folde

LØRNBIZ med Eirin Folde, Kompetanseløft Trøndelag
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Engasjert og handlekraftig. Robust
og raus. Godt humør. Faglig ser
jeg muligheter og har tro på
mennesket; både det unike ihvert
liv/det unike grunnstoffet alle har
og det fantastiske som oppstår når
disse unike menneskene møtes
og "skaper magi" sammen. Som
leder har jeg nok vært opptatt av at
menneskene i organisasjonen jeg
leder skal blomstre, oppleve tillit
og en klar retning.
Hva er oppdraget til din
organisasjon, og hvorfor trigger
dette deg?
I Trøndelag er vi i full gang
med samhandling mellom de
38 kommunene i fylket innen
tjenesteutvikling med støtte i
digitalisering og ny teknologi. I
dette ligger å øke mulighetsrommet
som ny teknologi gir oss som
tjenesteleverandører. Et langsiktig
mål med DigiTrøndelag er å skape
bedre og mer effektive tjenester
til innbyggere og næringsliv. Det
trigger meg fordi jeg synes det
er veldig spennende og givende
å samhandle med ledere fra
kommunene i fylket. Og jeg er
utrolig stolt av de som jobber i
offentlig sektor.

Hva bidrar du med på en unik måte,
hva bør vi alle lære fra deg?
Jeg tror jeg bidrar med å tørre å
utfordre det bestående, samtidig
som jeg har respekt for den
kompleksiteten og historikken
som en kommune opplever å stå
i hver dag. Kanskje jeg er best der
jeg kan være en slags brobygger
og historieforteller, som gir rom
for læring og undring - samtidig
som jeg vet at vi trenger få, men
tydelige mål og en klar retning - et
"hvorfor" som lett kan formidles
i organisasjonen og som alle kan
trigges av for å lykkes. Hode og
hjerte sammen.
Hva tror du er relevant kunnskap
eller evner for fremtiden?
Helthetlig tankegang og felles
ansvar - tverrgående satsinger
uavhengig av siloer og sektorer:
Se muligheter, koordinere og
samskape. Smidighet og fleksibilitet
- jobbe i kryssfunksjonelle team/
superteam - forbedre og fornye
kontinuerlig, analyse og kartlegging,
design thinking, involvert ledelse
som skaper meningsfulle og
attraktive rammer for de ansatte,
jobbe i nettverk og dele, sterk
forståelse for brukerbehovet, ITkompetanse, teknologiforståelse og
digitalt tankesett i alle avdelinger
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Nevn 3 personer inspirerer deg,
nasjonalt eller globalt?
Har Mange jeg kan nevne her,
spesielt innen tech og forskning,
men velger å peke på noen jeg har
blitt inspirert av i kontekst det å
være «et menneske» i en kompleks
verden: Per Fuggeli og Brene Brown.
Elon Musk for evnen til å sikte høyt
og skyte langt.

KURS SPØRSMÅL
Hvorfor er det problematisk med en nullfeil kultur?
a) En null-feil kultur er ikke
problematisk, men nødvendig for å sørge
for kvalitet på grunn av behovet for raskt
implementering av nye løsninger
b) Det kan gi en organisasjon dårlig rykte
hvis de begår feil. Dette har finansielle
tap som konsekvens
c) Det skaper ikke rom for å prøve og
feile seg frem til gode løsninger

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

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

LØRNBIZ
EIRIN FOLDE
RÅDGIVER
INNEN DIGITAL
TRANSFORMASJON OG
PROSJEKTLEDER
KOMPETANSELØFT
TRØNDELAG

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

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

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

Scann og besøk bedriften

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/
naring-og-innovasjon/digital-utvikling/digitalkommune2/kompetanseloftet/
LØRNBIZ med Eirin Folde, Kompetanseløft Trøndelag
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PODKAST #757 DIGITALT DEMOKRATI. INGEBORG VOLAN, DAGENS NÆRINGSLIV

Tema

Perspektiv

Digitalt demokrati
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med redaktør
for publisering og visuell journalistikk i Dagens Næringsliv,
Ingeborg Volan. Ingeborg leder i tillegg teknologiutvalget i Norsk
Redaktørforening, og er styremedlem i Worlds Editor Forum. Hun
snakker om den teknologiske utviklingen av mediebransjen, og
potensiale for journalistikken. Det finnes store muligheter i bruk
av både data og kunstig intelligens.

POLITICS
INGEBORG VOLAN
PUBLISERINGSREDAKTØR
DAGENS NÆRINGSLIV

Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften
Dagens Næringsliv (forkortet DN) er en norsk dagsavis og den
tredje største avis i Norge, målt i opplagstall. Avisen ble etablert
i 1889 som avis for sjøfartsnæringen, og utkom tidligere, fram til
1987, under navnet Norges Handels og Sjøfartstidende, populært
kalt «Sjøfarten». DN fokuserer på nyheter innen økonomi, politikk,
nærings- og samfunnsliv.

Refleksjon
Hvilke reguleringer som beskytter personvernet synes du er
“undøvendige”?

Lytt til podcast

Tema:		

POLITICS

Gjest:

Ingeborg Volan

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Data som nasjonal ressurs
De nye jobbene
Digitalisering i journalistikk
Algoritmestyring

Anbefalt lesing:

• «Jobs to be done» og «The Innovators’
Dilemma» av Clayton Christensen har jeg
gitt i gave til veldig mange.
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På flere
områder kan teknologi
automatisere de mer
kjedelige prosessene, og
bidrar til at journalistene
kan få bruke kreativiteten
sin. Jeg er imponert over
innovasjonsevnen til store
deler a mediebransjen, de
siste månedene
- Ingeborg Volan

POLITICS med Ingeborg Volan, Dagens Næringsliv
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?  
Journalist, redaktør og
teknologientusiast som virkelig
mener at kritisk journalistikk er
en forutsetning for et fungerende
demokrati – og at teknologi har
potensial til å løfte journalistikken
til foreløpig ukjente høyder.
Hva gjør din organisasjon, og
hvorfor trigger dette deg?
Dagens Næringsliv tar samfunnet
og næringslivet på alvor med
intelligent og kritisk journalistikk
om og for menneskene som jobber
der, både på jobb og privat. Det
trigger meg på grunn av svaret
på forrige spørsmål – særlig fordi
næringslivet som samfunnssektor
er så viktig for hele det norske
samfunnet.
Hva bidrar du med på en unik måte,
hva kan vi lære fra deg?
Jeg kan mer enn de fleste om
magien som skjer i skjærings
punktet mellom journalistikk, data
og produktutvikling, og potensialet
i mediebransjen i en digital verden.
Har erfaring med å drive digital
endring i ganske tradisjonelle
bedrifter. Kan også mye om

digitale forretningsmodeller for
journalistikk og hvorfor det f.eks.
er vanskelig å få til en lønnsom
Spotify-modell for journalistikk.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
To viktige faktorer: Hvordan
fortsetter vi som mennesker å lære
hele livet, og hvordan utvikler vi
organisasjoner som lærer raskt og
smart.
Noen interessante nye dilemmaer?
Skjæringspunktet mellom store
datamengder, politikk og etikk
fascinerer meg – det er mye
vi kan gjøre i fremtiden som det er
viktig at vi har politiske og etiske
diskusjoner om nå for å være sikre
på om vi bør gjøre dem.
Hvem inspirerer deg?
Den amerikanske teknologi
journalisten Kara Swisher og
Microsoft-sjef Satya Nadella.
Ditt viktigste prosjekt det siste
året? Bygge en DN-organisasjon og
-avdeling som lar det digitale lede
vei samtidig som vi ivaretar den
gode, gamle papiravisen for de som
liker den på en bra måte. Sikre at vi
utnytter potensialet i kode og store
datamengder til å lage nyskapende
journalistikk.
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Tips til innovasjon i politikk?
Revisjon av Offentlighetsloven for
å sikre fremtidig rett til innsyn i og
tilgang til offentlige datamengder
på enkel måte. I dag kan det være
svært vanskelig for journalister å få
data overlevert i et hensiktsmessig
format for videre bearbeiding.
Beste overraskelse fra Covid-19?
At det er mulig å lage papiravis
med folk på hjemmekontor. Jeg
er stor teknologioptimist, men
akkurat dét hadde jeg ikke trodd
var mulig i februar.
Kan bærekrafts brukes som
vekstmotor?
Ja, ikke minst for å lage interne
kulturer med en sterk motivasjon
for positiv utvikling.

Ditt livsmotto?
Jeg lever etter Pippi Langstrømpemetoden: «Det har jeg ikke prøvd
før, så det går helt sikkert bra.»

KURS SPØRSMÅL
Hva trodde Ingeborg ikke var mulig før
koronasituasjonen?
a) Å lage papiravis hvor de ansatte jobbet
fra hjemmekontor
b) Å motivere sine ansatte gjennom
digitale møter
c) Å tilføre seg mer kunnskap via
digitale møter med andre bedrifter og
forkningsparker

Hva kan være den viktigste oppgaven
til en journalist i en tid hvor verden
forandres raskere enn noen gang?
a) Stille kritiske spørsmål til
maktpersoner som gir enkle svar om
virkeligheten
b) Være kildekritiske og opptatt av
korrekt informasjon
c) Oppdatere saker digitalt slik at leseren
får korrekt informasjon

ngeborg mener vi behøver en
regulatorisk sandkasse rundt
framtidssamfunnet i stedet for at det
er stykkevis og delt, hvem skal i følge
henne ta dette ansvaret?
a) Hun mener det er en politikeroppgave
b) Hun mener ansvaret bør ligge hos
forbrukerne
c) Hun mener det er et ansvar hver
kommune må ta

POLITICS
INGEBORG VOLAN
PUBLISERINGS
REDAKTØR
DAGENS NÆRINGSLIV

RIKTIG SVAR
Å lage papiravis hvor de ansatte jobbet
fra hjemmekontor

Stille kritiske spørsmål til maktpersoner
som gir enkle svar om virkeligheten

Hun mener det er en politikeroppgave

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

POLITICS med Ingeborg Volan, Dagens Næringsliv
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PODKAST #767 DEN NYE SKOLEN. ANNE RAGNHILD KJÆR STI, MÆLA UNGDOMSSKOLE

Tema

Perspektiv

Den nye skolen
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Anne
Ragnhild Kjær Sti som er rektor på Mæla ungdomsskole
i Skien. Ungdomsskolen har gjennom mange år arbeidet
systematisk med å utforske de pedagogiske mulighetene som
ligger i digital teknologi. Samtidig med dette har de økt fokuset
sitt på menneskelige relasjoner fordi de mener at dette går hånd i
hånd.

LØRNSOC
ANNE RAGNHILD KJÆR
STI
REKTOR
MÆLA UNGDOMSSKOLE
Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften
Mæla Ungdomsskole er Skien kommunes eneste baseskole.
Skolen ryddet bort lærebøkene i 2014, og har vært en digital skole
siden. Mæla Ungdomsskole jobber for et skolemiljø preget av
inkludering og samhold, og er stolte av å være en Dembraskole.

Refleksjon
Skolen henger ikke med og kan fort bli gammeldags i forhold til
resten av samfunnet. Samtidig blir foreldre skeptisk med en gang
skolen tar i bruk ny teknologi og deler ut skjermbrett til barna
deres. Hvordan få til en positiv assosiasjon til digital utvikling i
skolen?

Lytt til podcast

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Anne Ragnhild Kjær Sti

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Skoleutvikling
Digitalskole
Offentlige innovasjonsprosesser
Samfunn i pedagogikk og skole

Anbefalt lesing:

• Jeg tror en god fiksjonshistorie kan gjøre
oss alle til bittelitt bedre mennesker.
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Som skole fikk vi
oss noen aha-opplevelser
under Corona ved at noen
elever virkelig blomstret
faglig da de fikk digital
undervisning via nettet.
Det er til ettertanke, og
noe vi må forsøke å lære
noe av når vi nå er i gang
igjen med mer ordinær
skoleundervisning.
- Anne Ragnhild Kjær Sti

LØRNSOC med Anne Ragnhild Kjær Sti, Mæla ungdomsskole
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er så heldig å ha en av de mest
spennende jobbene som finnes i et
lokalsamfunn, nemlig rektor ved en
ungdomsskole. Jeg er opptatt av
den pedagogiske kraften som ligger
i digital teknologi. Jeg mener norsk
skole gjennom mange år har sovet
i timen, og det er et tankekors at
min far på 70 år i stor grad hadde
den samme type skolegang, både
pedagogisk og organisatorisk, som
mine tre tenåringssønner nå har
hatt.
Hva gjør din organisasjon?
Mæla ungdomsskole i Skien har
gjennom mange år har arbeidet
systematisk med å utforske de
pedagogiske mulighetene som
ligger i digital teknologi. Samtidig
med dette har vi økt fokuset vårt på
menneskelige relasjoner. Vi mener
at dette går hånd i hånd.
Hva motiverer deg mest ved dette
oppdraget?
Det er å få være med på å utvikle
en skole som oppleves som viktig –
på ordentlig – for elevene våre.

Hva synes du er de mest
interessante dilemmaer?
Den offentlige samtalen om digital
teknologi i skolen er preget av
skyttergraver og harde ord. Det er
leit.
Dine egne viktigste prosjekter siste
året?
Å hele tiden utvikle meg som
skoleleder, slik at jeg kan være
tydelig tilstede for elever, foreldre
og ansatte.
Hvem inspirerer deg, som
rollemodell? Min tidligere sjef og nå
pensjonerte rektor, Torkild Evensen,
som har vist meg hvordan man som
leder både kan være varm, nær,
retningsgivende og rampete.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Kompetansebegrepet er mer
mangfoldig, og tar opp i seg både
kunnskap og ferdigheter. Jeg tror
viktig kompetanse for framtida er
evne til å håndtere en kontinuerlig
informasjonsstrøm og deretter å
sette alt sammen til et meningsfullt
og sannferdig hele. Evne til å skape
gode relasjoner med de du har
rundt deg og i det samfunnet du
er en del av. Evne til empati. Evne
til handlekraft, pågangsmot og
gjennomføringsevne. Evne til å ikke
gi opp.
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Har Norge noen unike fordeler?
Ja, Velferdsstaten er en perle,
og noe som sikrer stabilitet
og ivaretakelse av folk fra alle
samfunnslag. Vi har også et
velorganisert arbeidsliv som skaper
ro og forutsigbarhet og som gjør at
vi som arbeidstakere er trygge og
ivaretatte.
Viktigste nye perspektiver fra
Covid?
Som skole fikk vi oss noen ahaopplevelser ved at noen elever
virkelig blomstret faglig da de fikk
digital undervisning via nettet.
Et yndlingssitat eller livsmotto?
Jeg vil gjerne gjøre en forskjell.

KURS SPØRSMÅL
Hva er viktig å tenke på som lærer i en
tid hvor mye av læringen endrer seg i
samsvar med teknologien?
a) De må kurse seg for å være de som
sitter med kontrollen
b) At gamle metoder kan funke og at
man ikke trenger endre seg med tiden så
lenge elevene lærer det de skal
c) Lærere må tørre å miste kontrollen

Hva mener Anne at politikerne bør endre
i den tradisjonelle skolen?
a) Flere valgfag og gjøre språkfag og
matematikkfag valgfrie
b) Infrastrukturen rundt læreren som
ofte er for svak
c) De bør skape en mer praktisk fagplan
som gjenspeiler resten av samfunnet og
som er relevant for virkeligheten

Hva er relevant kunnskap for framtiden?
a) Navigere i en informasjonsstrøm av
sannhet og falske nyheter
b) Lære seg å samarbeide og være sosial
med mennesker som har ulik kultur og
bakgrunn
c) Lære seg koding og ha en god
forståelse av teknologien

LØRNSOC
ANNE RAGNHILD KJÆR
STI
REKTOR
MÆLA UNGDOMSSKOLE

RIKTIG SVAR
Lærere må tørre å miste kontrollen

De bør skape en mer praktisk fagplan
som gjenspeiler resten av samfunnet og
som er relevant for virkeligheten

Navigere i en informasjonsstrøm av
sannhet og falske nyheter

Scann og besøk bedriften
https://mela.skole.skien.no/

LØRNSOC med Anne Ragnhild Kjær Sti, Mæla ungdomsskole
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PODKAST #788 FAGDIREKTØR. JANNE OVREBO BOHNHORST, MILJØDIREKTORATET

Tema

Perspektiv

fagdirektør
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Fagdirektør
hos Miljødirektoratet, Janne Øvrebø Bohnhorst. Miljødirektoratet
er underlagt Klima og Miljødepartementet og et av deres viktigste
funksjoner er å overvåke miljøtilstanden og jobbe målrettet for å
bedre miljøtilstanden. Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt
miljø og deres hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp,
forvalte norsk natur og hindre forurensning.

CLEANTECH
JANNE OVREBO
BOHNHORST
FAGDIREKTØR
MILJØDIREKTORATET
Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften
Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Direktoratet
sine hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte
norsk natur og hindre forurensning. Miljødirektoratet er et statlig
forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet, og
har i underkant av 700 ansatte ved deres kontorer i Trondheim og
Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Refleksjon
Hvordan definerer Janne "skadelige organismer" i denne
podkasten?

Lytt til podcast

Tema:		

CLEANTECH

Gjest:

Janne Ovrebo Bohnhorst

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Genetikk og bærekraft
Teknologisk utvikling
Miljøovervåking
Automatisering
Bærekraft

Anbefalt lesing:

• www.miljodirektoratet.no
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Innen miljøsektoren
er det flere muligheter
til innovasjon – mange
relatert til overvåking,
droner, men også bruk av
kunstig intelligens.
- Janne Ovrebo Bohnhorst

CLEANTECH med Janne Ovrebo Bohnhorst, Miljødirektoratet

187

Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Engasjert, positiv til utvikling,
medisinsk og biologisk bakgrunn.
Kombinasjon av helse og miljø.
Hva gjør din organisasjon, og
hvorfor trigger dette deg?
Miljødirektoratet er underlagt Klima
og Miljødepartementet. Ett av våre
viktigste funksjoner er å overvåke
miljøtilstanden og jobbe målrettet
for å bedre miljøtilstanden. Verdier:
Kunnskapsbasert, framtidsrettet
og tydelig. Muligheten til å bidra
til noe som utgjør en forskjell for
samfunnet.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Tverrfaglig, evne til å se muligheter
og nye løsninger på dagens og
fremtidens utfordringer
Hva inspirerer deg?
Å få jobbe med mange spennende
problemstillinger som favner mange
områder. Se hva som er mulig å
få til ved samarbeid på tvers –
spesielt mellom teknologi, miljø og
helse.

Data som nasjonal ressurs –
personalisering eller personvern;
kapitalflukt eller digitalskatt?
Store datamengder og ny teknologi
gir muligheter og utfordringer, både
med hensyn til omfang og best
bruk.
Regulering som stimulerer
innovasjon – beskytte det gamle
eller bygge det nye?
Stimulering til innovasjon og
samarbeid mellom offentlig
sektor og privat næringsliv der
det utvikles løsninger begge har
bruk for. Regulering som bidrar
til at utvikling i størst mulig grad
medfører en positiv endring som
ivaretar natur, helse, personvern
etc.
Livslang læring nå – tverrfaglighet
eller dybde; teori eller praksis?
Tror på en retning der tverrfaglighet
blir mer og mer viktig. Nye
kombinasjoner som gir nye måter å
tenke og jobbe på.
Ditt viktigste prosjekt det siste
året?
Innovasjonsprosjektet for å
automatisere miljøovervåkingen ved
bruk av miljø-DNA.
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Tips til innovasjon i din sektor?
Innen miljøsektoren er det flere
muligheter til innovasjon – mange
relatert til overvåking, droner, men
også bruk av kunstig intelligens.
Har Norge noen unike muligheter?
Vann og teknologi.
Beste overraskelse fra Covid-19?
Evnen til rask omstilling hos veldig
mange.

Kan bærekrafts brukes som
vekstmotor?
Litt avhengig av hva som legges
i vekstmotor, men prosjektet
(automatisk miljøovervåking)
vi nå jobber med kan bidra til å
møte flere bærkraftsutfordringer
samtidig som det gir vekst,
innovasjon og næringsutvikling.
Flere av FNs bærekraftsmål er
relevante spesielt relatert til helse,
vann og innovasjon.

KURS SPØRSMÅL
Hva kan hemme realisering av en idé?
a) At man selv er redd for at idéen ikke
er profesjonell og har nok detaljer
b) At maktpersoner trykker ned idéen
uansett hvor god den er om de er uenig
i den
c) Redselen av at noen stjeler den

Hva er en av Norges særegne
kunnskapsfelt innen industri og
produksjon, som det bør satse enda mer
på?
a) Kunnskap om vann
b) Olje
c) Vindkraft

Livslang læring skal være en styrke, ikke
en svakhet. Hvordan implementerer
Janne læring i sin hverdag?
a) Lytter til podkast når hun sykler frem
og tilbake fra jobb
b) Det er noe arbeidsplassen må
ta seriøst og implementere i betalt
arbeidstid, derfor har hun skapt diverse
kurs som blir holdt hver måned
c) Sjefen forteller henne hvilken
kunnskap hun bør ta til seg og da finner
hun seg enten lesestoff om temaet eller
oppsøker personer innen fagfeltet

CLEANTECH
JANNE OVREBO
BOHNHORST
FAGDIREKTØR
MILJØDIREKTORATET

RIKTIG SVAR
At man selv er redd for at idéen ikke er
profesjonell og har nok detaljer

Kunnskap om vann

Lytter til podkast når hun sykler frem og
tilbake fra jobb

Scann og besøk bedriften

https://www.miljodirektoratet.no/

CLEANTECH med Janne Ovrebo Bohnhorst, Miljødirektoratet
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PODKAST #815 HELSETEKNOLOGIENS UBRUKTE MULIGHETER. MINA GERHARDSEN, NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN

Tema

Perspektiv

Helseteknologiens
ubrukte muligheter

POLITICS
MINA GERHARDSEN
GENERALSEKRETÆR
NASJONALFORENINGEN
FOR FOLKEHELSEN

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med ildsjel
og generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina
Gerhardsen. Samtalen går innpå muligheter og utfordringer i
helseteknologi, og helsedata. Samtalen engasjerer seg også rundt
inspirerende og modige kvinner i dagens nyhetsbilde, kunnskap
for fremtiden og ikke minst bokbloggen.

Refleksjon
Dagens nyheter og innslag skal helst være korte og underholdende
for seeren. Vil det ha styrket demokratiets politiske engasjement
om dilemmane ble tilrettelagt for gjennomgåelse i dybden?

Podcaster gjort i samarbeid med:

Tema:		

POLITICS

Gjest:

Mina Gerhardsen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Lytt til podcast

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

Anbefalt lesing:

• Alle bør lese Hans Roslings bok om
fakta, Factfulness, så får vi bedre
beslutningsgrunnlag
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Hvis jeg skal tenke
så må jeg skrive.
- Mina Gerhardsen

POLITICS med Mina Gerhardsen, Nasjonalforeningen for folkehelsen
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er en ildsjel, som vil at verden
skal bli bedre og vil gjerne bidra til
det. Det styrer mine valg
Hva leverer din organisasjon,
enklest forklart?
Tre ting: forskning (hjerte, demens),
frivillighet (500 lokale lag) og
politisk påvirkning (folkehelse og
demens)
Hva er du best på?
Entusiasme og kreativitet
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Evne til å ta inn ny kunnskap
Noen interessante nye dilemmaer?
Teknologiens begrensninger
Hvem inspirerer deg?
Modige kvinner som ikke lar ide
om rolle begrense seg (akkurat nå:
Kamala Harris)
Noe anbefalt lesing eller seing, så vi
kan lære mer?
Alle bør lese Hans Roslings bok om
fakta, Factfulness, så får vi bedre
beslutningsgrunnlag

Data som nasjonal ressurs –
personalisering eller personvern;
kapitalflukt eller digitalskatt?
Norge er ganske unike på helsedata,
her har vi en fantastisk mulighet.

Livslang læring nå – tverrfaglighet
eller dybde; teori eller praksis?
Ulike behov. Utfordring nå er vel
først og fremst at muligheten for
livslag læring er så ulikt fordelt.

Algoritme som styringsverktøy
– optimalisert samfunn eller
mennesker i sentrum?
Er kombinasjonen som blir god –
når vi kan utjevne bias i samspillet
menneske og maskin

Ditt viktigste prosjekt det siste
året?
Digitalisere arbeidet i en
tradisjonell frivillig organisasjon

Norges unike posisjon
og muligheter – nasjonal
selvstyring m/ fokus vs globale
forretningsmodeller?
Vi har noe unikt i datatilgang og
folk med høy kompetanse, så vi
kan bli gode selv – men trenger
samarbeidet med andre
De nye jobbene – alle skal med
eller nerdenes hevn?
Har lurt på det. Må alle kode? Vil
gjerne at noen andre kan fikse det!
Regulering som stimulerer
innovasjon – beskytte det gamle
eller bygge det nye?
Evig dilemma. Men nok lurt å bygge
videre der vi allerede er gode.
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Tips til modernisering i din sektor?
Vi må ta i bruk teknologi i mye
større grad for å øke treffsikkerhet i
folkehelsearbeidet!
Har Norge noen unike muligheter?
Ja, vi sitter med noen fantastiske
helseregistere som er unike i
verdenssammenheng, så vi kan
forske på utrolig mye

Beste overraskelse fra Covid-19?
Godet i tom kalender
Kan bærekrafts brukes som
vekstmotor?
Ja
Ditt favorittuttrykk, i krevende
tider?
Ikke noe godt slagord, men inni
hodet mitt spør jeg alltid «hvilke
variabler kan vi endre?»

KURS SPØRSMÅL
Hva er de viktigste faktorene for å holde
en god tale?
a) Tenke på disse tre tingene: Hva vil du
oppnå, hvem skal du treffe og hvordan
blir du husket?
b) Det er ikke selve talen som er viktig,
men hvordan du er komfortabel foran
publikum, øyekontakt, tydelig tale og
pauser
c) Huske det meste av talen uten å
måtte se på arket for hver setning, dette
gjør den også mer troverdig

Hva sitter publikum egentlig igjen med
etter en tale?
a) Hjernen memorerer historier fremfor
fakta og det vil vil sitte igjen med
er følelsen taleren ga dem med de
historiene
b) Mennesker like konkrete fakta
og klarer ikke ta til seg hele talen,
derfor er det viktige med korte gode
faktaopplysninger som gjør at man har
knagger å henge temaene i talen på for
publikum
c) Slutten av talen er alltid det viktigste,
her kan man påvirke publikum til å tro at
de vare enig med hele talen

Hvilke faktorer sies å påvirke
folkehelsen mest?
a) Psykiske lidelser, familieproblemer,
skole-vansker og dårlig tilrettelegging
for fritidsordninger for barn direkte etter
skoletid
b) Røyking, alkoholforbruk, fysisk
aktivitet og kosthold
c) Ensomhet, rusmisbruk og frukt

Hjernen memorerer historier fremfor
fakta og det vil vil sitte igjen med
er følelsen taleren ga dem med de
historiene

Røyking, alkoholforbruk, fysisk aktivitet
og kosthold

POLITICS
MINA GERHARDSEN
GENERALSEKRETÆR
NASJONALFORENINGEN
FOR FOLKEHELSEN

RIKTIG SVAR
Tenke på disse tre tingene: Hva vil du
oppnå, hvem skal du treffe og hvordan
blir du husket?

Scann og besøk bedriften

https://nasjonalforeningen.no/

POLITICS med Mina Gerhardsen, Nasjonalforeningen for folkehelsen
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PODKAST #845 VELFERDSTEKNOLOGI, JAKTEN PÅ DET DIGGE LIVET. TONE BYE, PENSJONISTFORBUNDET

Tema

Perspektiv

Velferdsteknologi,
Jakten på det digge livet

HEALTHTECH
TONE BYE
PROSJEKTLEDER
PENSJONISTFORBUNDET

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Tone Bye som er
prosjektleder i Pensjonistforbundet. Pensjonistforbundet jobber
med å utvikle møteplasser for eldre og sørge for at de blir holdt
relevante lengre. Bye sier at det er i dagens samfunn nærmest
en analfabetisme å ikke henge med digitalt, men det finnes
fremdeles folk som ikke henger med digitalt. Dette må vi ta stilling
til og vi må gjøre teknologien menneskevennlig også for disse. Vi
må ta i bruk velferdsteknologi i dag for å opprettholde det gode
velferdssystemet vi har i dag når det blir fler og fler eldre, men vi
må gjøre dette på en måte som ikke skaper større forskjeller blant
de kommunene som klarer å komme i gang med velferdsteknologi
og de som ikke klarer å henge med.

Om bedriften
Pensjonistforbundet ble stiftet i 1951 for å kjempe for
alderspensjonister og trygdedes kår. Forbundet brøt ut av
Alderstrygdedes og pensjonisters landsforbund, fordi de mente
det ble for mye kos og hygge på møtene.

Refleksjon
Lytt til podcast

Hva mener Tone Bye med at Pensjonistforbundet er en oversetter?

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Tone Bye

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Økte forskjeller blandt eldre
Eldrebølgen
Velferdsteknologi
Hvordan vi skal planlegge for den
gode helsa

Anbefalt lesing:

• Pensjonistforbundets opplæringshefte på
velferdsteknologifeltet.
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Vi setter
mennesket i sentrum
for den teknologiske
utviklingen og gjør den
menneskevennlig, også for
de som ikke er digitale.
- Tone Bye

HEALTHTECH med Tone Bye, Pensjonistforbundet
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Intervju
Hva kjennetegner velferds—
teknologi for deg?
Velferdsteknologi handler er
innovasjon. Og gir et helt nytt
syn på mennesker/brukere
av teknologien. Utviklingen
på velferdsteknologifeltet er
noe av det mest spennende
som skjer i Norge for tiden.
Velferdsteknologiske hjelpemidler
endrer hele samfunnet (spesielt
tjenesten innenfor helse og omsorg)
og gir nye muligheter for deg som
menneske – og ikke minst for deg
som ansatt i de kommunale helse
og omsorgstjenestene.
Hvordan kom du bort i
velferdsteknologi?
Jeg er en endringsagent og er den
som oversetter teknologien og
dens muligheter - fra teknologen
til brukeren. Påvirker. Jeg har
hundrede prosent tro på det jeg
driver på med og har et stort
engasjement for jobben. Det er ikke
bare en jobb men en livsstil. Jeg er
full av energi og kreativitet. Må nok
stoppes mer enn de fleste andre
rundt meg. Og kan nok slite ut folk.

Hvordan kom du bort i
velferdsteknologi?
Jeg drev et prosjekt med å utvikle
møteplasser for eldre, og skjønte
at dette kom til å endre alt. Jeg
lærte meg det. Utviklet kurs og
foredrag - og et prosjekt. Skaffet
nye samarbeidspartnere. Søkte
midler fra Helsedirektoratet og
får nå midler fra Det nasjonale
programmet for velferdsteknologi
på 6 året.
Hvordan har det endret din
hverdag?
Jeg har fått et nytt verdensbilde og
et helt annet nettverk enn tidligere.
Jobben er blitt en del av det som
gir meg energi i hverdagen.
Hvilke muligheter ser du?
Menneskesynet og mulighetene
for mennesker endres, tjenestene
endres fra «vi gjør som vi alltid har
gjort» til å se hele mennesket og
utvikle tjenester med «hva er viktig
for deg» i fokus. Mennesket gis
større plass og holdninger endres.
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Hvilke utfordringer ser du?
Manglende kompetanse og
opplæring samt dårlig kommune
økonomi gjør at utviklingen stopper
og det går for sakte på feltet. Det
finnes teknologi for alt man kan
tenke seg og ikke tenke seg av
utfordringer og problemer, men
teknologien tas for sakte i bruk.
Hva er din mest positive
overraskelse fra Covid-krisen?
Kommunene som har snudd seg
rundt og digitalisert og innført
velferdsteknologi i rekordfart. Fem
års utvikling har skjedd på få uker.
Det gir håp og tro.

KURS SPØRSMÅL
Hva mener Tone Bye velferdsteknologi
handler om?
a) Velferdsteknologi handler om klima
b) Velferdsteknologi handler om
innovasjon
c) Velferdsteknologi handler om
sysselsetting i offentlig sektor

Hva ser organisasjonen
Pensjonistforbundet på seg selv som?
a) Som en oversetter
b) Som en klimaaktør
c) Som en sympatisør

Hva blir den viktigste utfordringen
framover, ifølge Tone Bye?
a) Å overtale kommunene til å ikke går
bort fra Vd136 i hjemmetjenesten
b) Å beholde sykepleieren i distriktene
c) At kommunene skjønner at
teknologien henger sammen med
forebyggingen, rehabilitering og
frivilligheten i kommunene

HEALTHTECH
TONE BYE
PROSJEKTLEDER
PENSJONISTFORBUNDET

RIKTIG SVAR
Velferdsteknologi handler om innovasjon

Som en oversetter

At kommunene skjønner at teknologien
henger sammen med forebyggingen,
rehabilitering og frivilligheten i
kommunene

Scann og besøk bedriften

https://www.pensjonistforbundet.no/

HEALTHTECH med Tone Bye, Pensjonistforbundet
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PODKAST #846 VELFERDSTEKNOLOGI I EN NY TID. KRISTIL ERLA HÅLAND, JODACARE

Tema

Perspektiv

Velferdsteknologi i en
ny tid

HEALTHTECH
KRISTIL ERLA HÅLAND
DAGLIG LEDER
JODACARE

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med
Kristil Erla Håland som er daglig leder og gründer i Jodacare.
Jodacare er en plattform for god, sikker og effektiv kommu—
nikasjon mellom brukere, pårørende og helsearbeidere. Når
kommunikasjonen med pårørende fungerer fint, så er det så
veldig mange som får glede av det også hele velferdssamfunnet?dersom pårørende får trygg og god informasjon kan de stå
lenger i egen jobb og fortsatt være skattebetalere. Det er altfor
mange i dag som jobber redusert fordi de ikke får den tryggheten
de trenger fra personell rundet den de er glade i og som er
tjenestemottakere i dag og dette ønsker Jodacare å sørge for.

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Kristil Erla Håland

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Om bedriften

Vert:		

Silvija Seres

For å skape en identitet er det viktig å kunne skape og fortelle
sin livshistorie. Det henger tett sammen med oppfatningen av
en selv, ens identitet og selvrefleksjon. Episoder i livet er som
puslespillbrikker som former vår identitet. Unge mennesker former
sin identitet i større grad og blir også påvirket av omverdenens
reaksjoner på identitetsskaping.Jodacare er en sikker plattform for
kommunikasjon rundt en sårbar person som hjelper dem å fylle
dette puslespillet.

Du vil LØRNE om:

Refleksjon
Kom med noen konkrete eksempler på hvordan Jodacare kan
gjøre situasjonen til den sårbare lettere for de pårørende

•
•
•
•
•

Pårørende perspektivet
Plattform
Velferdsteknologi
Muligheter mellom offentlig og privat
Gründerskap

Anbefalt lesing:

• Jeg finner glede i å se filmer om andre
som har lykkes, sist så jeg filmen om
hvordan McDonalds ble kommersialisert,
det var interessant.
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Velferdsteknologi
er mer mulighetene til
å hjelpe hverandre og å
støtte de som kan gjøre
mer selv med bare litt
hjelp.
- Kristil Erla Håland

HEALTHTECH med Kristil Erla Håland, Jodacare
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Intervju
Hva er det viktigste lytterne skal ta
med seg fra denne podkasten?
Velferdsteknologi er egentlig bare
nye måter å hjelpe hverandre
på, tenk ikke så mye på selve
teknologien
Hvem er du, personlig og faglig?
Personlig er jeg ei som er opptatt
av at vi hører sammen på tvers av
generasjoner, kjønn, religioner og
politisk mening. Tror dette også
kommer igjennom faglig
Hva kjennetegner velferds—
teknologi for deg?
Velferdsteknologi er mer
mulighetene til å hjelpe hverandre
og å støtte de som kan gjøre mer
selv med bare litt hjelp
Hvordan kom du bort i
velferdsteknologi?
Jeg jobbet med digital samhandling
rundt barn da mamma fikk demens

Hvilke muligheter ser du?
Det er enorme muligheter i å hjelpe
hverandre mer nå hvor avstandene
er blitt så små. Med video og med
digitale hjelp så kan vi jobbe for
å løse problemer i Norge eller i
Australia
Hvilke utfordringer ser du?
At AS Norge ønsker seg et stort
system og at de tenker de må
kjøpe det fra én leverandør. Vi bør
heller her også jobbe sammen, de
som har gode små løsninger må
jobbe ved siden av de andre som
har andre løsninger til samme
målgruppe.
Hva tenker du om velferdsteknologi
fremover i pleie- og
omsorgssektoren?
Det er vanskelig å være liten i
denne sektoren, det kommunene
ønsker er å være flinke til å
teste, ikke fullt så opptatt av
implementering. De vet at de må
implementere, men det er fortsatt
veldig komplisert.

Hvordan har det endret din
hverdag?
Det ble plutselig jobben min, jeg
hadde ingen tanke om å bli gründer
og å finne på noe nytt
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Noen tips, tanker eller annet som
du vil utfordre studentene våre
med?
Tenk at vi må jobbe sammen for
å løse problemet, og tenk at det
ikke er farlig at noen får betalt for
å gjøre en jobb. Vi som jobber i de
små selskapene kan raskt lage nye
og fine løsninger men det krever
en økonomi. Gratisarbeid er ikke
bærekraftig.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Det er trygt å være gründer i Norge,
om vi ikke får det til så ender vi
ikke opp under ei bru uten inntekt.

Hvilke nye dilemmaer oppstår for
deg?
Økonomi, jeg har gode løsninger
men uten skalering er det ikke
bærekraftig for selskapet å
fortsette.

Hva er din mest positive
overraskelse fra Covid-krisen?
At jeg har fått mer tid til å tenke
igjennom det som er viktig for meg

Dine viktigste prosjekter siste året?
Sikker video i Jodacare.

Anbefalt videre lesing/seing?
Jeg finner glede i å se filmer om
andre som har lykkes, sist så jeg
filmen om hvordan McDonalds
ble kommersialisert, det var
interessant.

Et livsmotto i krevende tider?
PUST

KURS SPØRSMÅL
Hva er Jodacare?
a) Jodacare er et rehabiliteringopplegg
for kreftpasienter
b) Jodacare er en høyteknologisk
rullestol som designes i Nederland og
produseres i Kina
c) Jodacare er en sikker plattform for
kommunikasjon rundt en sårbar person

Hva er velferdsteknologi?
a) Velferdsteknologi er brukerrettet
teknologi som har til hensikt å øke
selvhjulpenheten og Norge har et
mål om å øke selvhjulpenheten for
mobilitetssvake i private boliger med
43% innen 2025
b) Velferdsteknologi er å lage god velferd
ved hjelp av privat sektor
c) Velferdsteknologi er brukerrettet
teknologi som har til hensikt å
understøtte og forsterke brukernes
trygghet, sikkerhet, medbestemmelse
og muliggjøre økt selvhjulpenhet og
livskvalitet

Velferdsteknologi deles inn i fire
hovedkategorier, hvilke?
a) Trygghets – og klimateknologi,
kompensasjons – og velværeteknologi
b) Trygghets – og sikkerhetsteknologi,
kompensasjons – og velværeteknologi
c) Trygghets – og sikkerhetsteknologi,
kompetanse – og velværeteknologi

Velferdsteknologi er brukerrettet
teknologi som har til hensikt å
understøtte og forsterke brukernes
trygghet, sikkerhet, medbestemmelse
og muliggjøre økt selvhjulpenhet og
livskvalitet

Trygghets – og sikkerhetsteknologi,
kompensasjons – og velværeteknologi

HEALTHTECH
KRISTIL ERLA HÅLAND
DAGLIG LEDER
JODACARE

RIKTIG SVAR
Jodacare er en sikker plattform for
kommunikasjon rundt en sårbar person

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

HEALTHTECH med Kristil Erla Håland, Jodacare

201

PODKAST #848 VELFERDSTEKNOLOGI I OPPFØLGING AV PALLIATIVE PASIENTER. LINA OELSCHLÄGEL, LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE

Tema

Perspektiv

Velferdsteknologi i
oppfølging av palliative
pasienter
HEALTHTECH
LINA OELSCHLÄGEL
HØGSKOLELEKTOR OG
STIPENDIAT
LOVISENBERG DIAKONALE
HØGSKOLE
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden #LØRN snakker Silvija med Lina Oelschlägel
som er høgskolelektor og stipendiat ved Lovisenberg diakonale
høgskole. Oelschlägel sier hun tenker at fremtidens teknologiske
muligheter er fantastiske, men at vi trenger samfunnsstruktur,
teknologioptimisme og gode løsninger for å få det til å fungere på
en god måte. Når man tenker på velferdsteknologi som en aktør i
helsetjenesten er det først og fremst viktig at de som skal benytte
den har både interesse for å benytte teknologi og den nødvendige
kompetansen. Slik det er nå har vi heller ikke den nødvendige
infrastrukturen på plass for å kunne utnytte mulighetene i
teknologien, noe som per i dag i mange tilfeller gjør det både mer
tungvint og lite hensiktsmessig å benytte teknologi.

Om bedriften
Ved Lovisenberg diakonale høgskole utdannes sykepleiere og
spesialsykepleiere.De tilbyr bachelor innen sykepleie og flere
mastergrader. I tillegg finnes etter- og videreutdanninger, samt
åpne kurs.

Lytt til podcast

Refleksjon
Hva mener du om økt bruk av teknologi opp mot eldreomsorgen?

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Lina Oelschlägel

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Oppfølging av svært syke pasienter
Velferdsteknologi
Palliative pasienter
Samfunnsstruktur

Anbefalt lesing:

• Ingunn Moser: Velferdsteknologi – en
ressursbok
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Teknologien
kommer til å bli mer og
mer betydningsfull og
det er viktig å forske på
brukernes erfaringer for å
kunne tilpasse tjenestene
og gjøre teknologien
til en integrert del av
helsetjenesten.
- Lina Oelschlägel

HEALTHTECH med Lina Oelschlägel, Lovisenberg diakonale høgskole
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Intervju
Hva er det viktigste lytterne skal ta
med seg fra denne podkasten?
Jeg håper de kan få en utvidet
forståelse for noen av aspektene
som er betydningsfulle når
teknologi skal benyttes i oppfølging
av svært syke pasienter.
Hvem er du, personlig og faglig?
37 år, gift, trebarnsmamma
og sykepleier. Tok en master
i sykepleievitenskap i 2013 og
fikk med dette øynene opp for
fag og forskningsarbeid. Har
arbeidet som høgskolelektor
ved sykepleierutdanningen ved
Lovisenberg siden 2014 og har vært
stipendiat i 1,5 år.
Hvordan kom du bort i velferds
teknologi? Jeg kom inn i prosjektet
fordi en kollega av meg (nå
hovedveileder) hadde kontakter
i en bydel der de hadde begynt
å benytte velferdsteknologi i
oppfølgingen av pasienter med
alvorlig kreft. Han hadde idé til
et prosjekt som skulle undersøke
erfaringene med bruken, og
da det åpnet seg en mulighet
hos arbeidsgiver for å søke
prosjektmidler så gjorde vi det. Vi
fikk midler og jeg var i gang med
forskningen. Så nå jobber jeg 75%

som forsker der vi ser på pasienter
og helsepersonells erfaringer
med å benytte teknologisk
avstandsoppfølging av palliative
kreftpasienter som bor hjemme.
Hvilke muligheter ser du?
Jeg tenker at mulighetene er
uendelige! Det finnes så mange
utrolige gode idéer og når det
kommer til teknologien er det ingen
begrensninger. Perioden vi har hatt i
Norge siden mars i år har også lært
og vist oss at teknologien er og vil
være en uunnværlig partner i årene
fremover.
Hva tenker du om velferdsteknologi
fremover i pleie- og omsorgs
sektoren? Teknologien kommer til
å bli mer og mer betydningsfull og
det er viktig å forske på brukernes
erfaringer for å kunne tilpasse
tjenestene og gjøre teknologien til
en integrert del av helsetjenesten.
Ikke bare noe som kommer i tillegg
til det vi allerede gjør.
Hvilke nye dilemmaer oppstår for
deg? Det er jo hele dette aspektet
med menneskelig vs teknologisk
oppfølging og betydningen av å tilby
pasientene en tjeneste som ikke
går på akkord med dette. For noen
pasienter vil ikke en teknologisk
oppfølging være hensiktsmessig, og
da er det viktig at vi legger til rette
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for at disse pasientene skal få den
oppfølgingen de trenger.
Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Norge gjør veldig mye bra.
Det er tydeliggjort at det
skal være nasjonal satsing på
velferdsteknologi og det bevilges
mye penger og ressurser til
prosjekter og nye tjenester for
å imøtekomme disse politiske
føringene. Videre satses det på
teknologi i grunnskolen og med
dette gir vi den oppvoksende
generasjon en teknologikompetanse
som vil være uvurderlig.
Hva er din mest positive
overraskelse fra Covid-krisen?
For meg personlig har det vært å
se hvor fint barna taklet ukene
med hjemmeskole og lite sosial
kontakt med venner. Her kom

teknologien virkelig til sin rett, og
jeg er imponert over lærerne som
klarte å gjøre en helomvending over
natten og klarte å gi en tilnærmet
fullverdig undervisning.
Et livsmotto i krevende tider?
Det må vel være at man ikke må se
utfordringene, men mulighetene og
at ingenting er umulig...

KURS SPØRSMÅL
Hvorfor mener Lina at en burde utvikle
mer teknologi rettet mot helsesektoren?
a) Fordi det er etisk, teknologi burde
fremme god helse
b) Fordi eldreomsorgen ikke er en
attraktiv arbeidsplass for yngre
mennesker
c) Fordi eldreomsorgen ikke er
bærekraftig med tanke på alle de
årsverkene helsesektoren kommer til å
mangle

Hva er et problem ved journalsystemet
ved de store sykehusene?
a) Problemet er at personvernet
til pasienten ikke ivaretas og de
store sykehusene tar ut informasjon
fra journalsystemene i pleie- og
omsorgstjenesten uten pasientens
samtykke. Personvernet og
infrastrukturen er ikke på plass
b) Problemet er at journalsystemene
i pleie- og omsorgstjenesten og
journalsystemet på de største
sykehusene ikke snakker sammen og
det fører til at en ikke har den mest
oppdaterte informasjonen om pasienten.
Infrastrukturen er ikke på plass
c) Det er ingen problemer ved
journalsystemene til de store sykehusene
og journalsystemene i eldre – og
omsorgstjenesten

Hva er et produkt som kan hjelpe mange
mennesker med selvrapportering av
smerter?
a) Google assistent
b) iPad
c) Pulsklokke

Problemet er at journalsystemene
i pleie- og omsorgstjenesten og
journalsystemet på de største
sykehusene ikke snakker sammen og
det fører til at en ikke har den mest
oppdaterte informasjonen om pasienten.
Infrastrukturen er ikke på plass

iPad

HEALTHTECH
LINA OELSCHLÄGEL
HØGSKOLELEKTOR OG
STIPENDIAT
LOVISENBERG
DIAKONALE HØGSKOLE

RIKTIG SVAR
Fordi eldreomsorgen ikke er bærekraftig
med tanke på alle de årsverkene
helsesektoren kommer til å mangle

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

HEALTHTECH med Lina Oelschlägel, Lovisenberg diakonale høgskole
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PODKAST #849 SELVSTENDIG, TRYGG OG AKTIV MED VELFERDSTEKNOLOGI. ELISABETH SØRENSEN, LARVIK KOMMUNE

Tema

Perspektiv

Selvstendig, trygg
og aktiv med
velferdsteknologi
HEALTHTECH
ELISABETH SØRENSEN
RÅDGIVER
LARVIK KOMMUNE

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Elisabeth
Sørensen som er rådgiver i Larvik kommune. Elisabeth
forteller Silvija om det mulighetsrommet som skapes med
velferdsteknologi og hva velferdsteknologi er for kommunene.
Larvik kommune var tidlig ute med å ta i bruk velferdsteknologi
i nye sykehjem og boliger og har derfor en lengre erfaring innen
temaet og Sørensen deler sine tanker og erfaringer fra hennes tid
her.

Om bedriften
Podcaster gjort i samarbeid med:

Ansatte i Larvik kommune jobber innenfor et bredt spekter av
fagområder. Med 3500 ansatte er de en av Vestfolds største
arbeidsgivere, og påvirker hverdagen til 44.000 innbyggere hver
eneste dag

Refleksjon
Lytt til podcast

Elisabeth Sørensen mener at vi i fremtiden vil få et større ansvar
for våre liv, og at vi ikke kan legge like mye over i det offentliges
hender. Hva for utvidet medborgeransvar kan vi forvente oss i
fremtiden innenfor helse-sektoren?

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Elisabeth Sørensen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Velferdsteknologi
• Kommunal sektor
• Digitale samhandlingsavler for
pasientflyt og pasientsikkerhet
• Bærekraft i helsevesen
Anbefalt lesing:

• Følge med på nettsiden til
Velferdsteknologiprogrammet
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Snille jenter
kommer til himmelen.
Andre jenter kan komme
så langt de vil.
- Elisabeth Sørensen

HEALTHTECH med Elisabeth Sørensen, Larvik kommune
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Intervju
Hva er det viktigste lytterne skal ta
med seg fra denne podkasten?
Mulighetsrommet som skapes med
velferdsteknologi
Hvem er du, personlig og faglig?
Liker å jobbe med nye oppgaver og
gjøre nye og ukjente ting
Hva kjennetegner velferds—
teknologi for deg?
Gir mennesker mer frihet og
selvstendighet
Hvordan kom du bort i velferds
teknologi?
For lenge siden på begynnelsen
av 2000-tallet. Larvik kommune
var tidlig ute med å ta i bruk
velferdsteknologi i nye sykehjem og
boliger
Hvordan har det endret din
hverdag?
Gitt meg nye jobbmuligheter
Hvilke muligheter ser du?
Store muligheter i fremtiden med
nye teknologier som vi enda ikke
ser anvendelsen av.
Hvilke utfordringer ser du?
Utfordrende å implementere slik at
det gis like muligheter til alle.

Hva tenker du om velferdsteknologi
fremover i pleie- og omsorgs
sektoren?
Helt nødvendig for å endre
tjenestene og møte morgendagens
utfordringer.
Noen tips, tanker eller annet som
du vil utfordre studentene våre
med?
Brukermedvirkning. Hva ønsker
brukerne våre?
Hvilke nye dilemmaer oppstår for
deg?
Like muligheter for alle,
tilstrekkelig kompetanse til alle.
Dine viktigste prosjekter siste året?
Implementering av velferds
teknologi i alle virksomheter
i kommunen og Digitale sam
handlingsavler for pasientflyt og
pasientsikkerhet.
Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Implementerer trygghetsog sikkerhetsteknologi i alle
kommuner
Hva er din mest positive
overraskelse fra Covid-krisen?
Mulighetene for å følge opp menge
smittede med forholdsvis enkle
midler med velferdsteknologiske
løsninger.
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Et livsmotto i krevende tider?
Snille jenter kommer til himmelen.
Andre jenter kan komme så langt
de vil.

KURS SPØRSMÅL
Hva mener Elisabeth Sørensen er et
av det viktigste resultatene av helseteknologi?
a) Hvordan kommunenes innbyggere
opplever økt trivsel og sikkerhet i
helsesystemet.
b) Hvordan kommunenes innbyggere
opplever økt autonomi i helsesystemet.
c) Hvordan kommunenes innbyggere
kan stemme frem teknologisk retning
politisk.

Hva betyr begrepet “brukerperspektiv”
innen helsesektoren?
a) At offentlige anskaffelser er nødt til å
speile brukerbehov.
b) At brukeren vet best selv.
c) At helsepersonell må få bruke sin
kompetanse og sitt perspektiv under
behandling.

Hva mener Elisabeth Sørensen at er
viktig for at kommunene kan innovere
mest mulig innen helse?
a) At det er viktig å få prøve og feile
underveis, også i innovasjonsprosesser
innen det offentlige.
b) Å gjøre regelverket for anskaffelser
mindre strengt.
c) Å iverksette flere reguleringer for
innovasjonsprosesser og strengere
dokumentasjonskrav.

HEALTHTECH
ELISABETH SØRENSEN
RÅDGIVER
LARVIK KOMMUNE

RIKTIG SVAR
Hvordan kommunenes innbyggere
opplever økt autonomi i helsesystemet.

At offentlige anskaffelser er nødt til å
speile brukerbehov.

At det er viktig å få prøve og feile
underveis, også i innovasjonsprosesser
innen det offentlige.

Scann og besøk bedriften

https://www.larvik.kommune.no/

HEALTHTECH med Elisabeth Sørensen, Larvik kommune
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PODKAST #850 VELFERDSTEKNOLOGI SOM STUDENT. NINA SOLBERG, MEDLEARN

Tema

Perspektiv

Velferdsteknologi som
student

HEALTHTECH
NINA SOLBERG
SYKEPLEIER OG STUDENT
MEDLEARN

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Nina Solberg
som er student hos Medlearn. Solberg ønsket å fordype seg
videre innen velferdsteknologi fordi hun ønsket mer kunnskap
om hvordan hun kunne bidra til å hjelpe mennesker med
behov for assistanse i hverdagen. Solberg sier i episoden av
velferdsteknologi først og fremst handler om å gi brukerne hjelp
via teknologisk assistanse, som skal bidra til å skape trygghet,
sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell
aktivitet.

Om bedriften
MedLearn tilbyr utdanninger og kurs innen helse- og
oppvgekstsektoren.

Podcaster gjort i samarbeid med:

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Nina Solberg

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:

Refleksjon
Hva menes med rollebaserte data?

• Velferdsteknologi
Anbefalt lesing:

• Jeg er veldig glad i å lese krimbøker!

Lytt til podcast
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Vi må jobbe mer
med teknologi så alle kan
få det de har krav på eller
kan få nytte av. Vi må
hjelpe de vi kan og vi har
ikke nok hender om 10-20
år.
- Nina Solberg

HEALTHTECH med Nina Solberg, MedLearn
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Intervju
Hva er greia (forklar enkelt og kort
hvordan folk skal forestille seg
teknologien) Velferdsteknologi
er enkelt forklart en felles
betegnelse for tekniske løsninger
og produkter som har til hensikt å
hjelpe personer til selvhjelp, eller
hjelpe pårørende og tjenesteytere
å gi bistand til tjenestemottaker.
Velferdsteknologi skal i tillegg
forsterke tjenestemottakerens
sikkerhet, trygghet og mestring.
Slik at vi forhåpentligvis kan greie
oss selv på en bedre måte når helsa
skranter eller for de som kognitive
utfordringer. Teknologi som kan
bidra til økt trygghet, sikkerhet,
sosial deltakelse, mobilitet og
fysisk og sosial aktivitet, og
styrker evne til å klare oss selv i
hverdagen til tross for sykdom og
sosial, psykisk eller fysisk nedsatt
funksjonsevne.
Viktigste anvendelser (gjerne fra
forskjellige sektorer, og gjerne
noen tall) Velferdsteknologi
handler ikke bare om teknologi,
men også om oss som mennesker.
I all hovedsak er det personer
som har en funksjonsnedsettelse
som følge av sykdom eller skade
eller aldersutfordringer og
medfødte funksjonsnedsettelse.

Primærgruppene vil være personer
med nedsatte kognitive ferdigheter,
dette være seg personer med
utviklingshemming og andre
medfødte skader/lyter som
CP, lese skrive vansker, blinde,
døve, demens, slag pasienter,
trafikkskadde, eldre og ikke minst
barn. Kronisk syke er også en
målgruppe som kan være leddgikt,
kols. Kort fortalt: mennesker i alle
aldre med funksjonsnedsettelser,
de hjemmeboende eldre, kronisk
syke og personer med demens. Og,
det blir stadig mer brukt for barn
og unge personer.
Den mest positive og mest
negative siden ut ifra ditt ståsted
(kommersielt og samfunnsmessig)
Velferdsteknologi kan gi store
konsekvenser for både brukere
og pårørende. Ved å bruke
velferdsteknologi gir det muligheter
for informasjonsdeling man
ikke hadde tidligere. Men dette
tenker jeg da på at den utfordrer
personvernet og taushetsplikten.
Vi har rett til å be-stemme over
egne personopplysninger. Dette
innebærer at enkeltpersoner skal
ha innflytelse på bruk og spredning
av personopplysninger om seg selv.
Når det samles inn informasjon
ved bruk av velferdsteknologi, og
om dette kommer på avveie eller
brukes til overvåkning eller for å
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kontrollere noen kan dette bli feil.
For å unngå at personopplysninger
kommer på avveie eller brukes i en
annen setting enn det den var tenkt
er det nødvendig å ha klare regler
som bidrar til sikkerheten. Men det
er også mye positivt – mennesker
som har behov for tilsyn eller
assistanse kan bli mer selvhjulpne,
de trenger ikke å ha helsepersonell
eller pårørende ved sin side hele
tiden. Jeg tror også til at det
bidrar til bedre brukermedvirkning
– der hver og en får muligheten
til å mestre litt mer av en ellers
«trøblete» hverdag. Vi må passe på
å ikke bruke teknologien til å styre/
overvåke men våke over. Men det er
ingen enkel sak. Man må innhente
informert samtykke (der det er
mulig – ellers må lovverket inn),
samarbeide godt med pårørende,
gi tilstrekkelig med informasjon,

opplæring og ikke minst oppfølging
på tvers av alle instanser som
måtte følge opp brukeren.
Det er også en del å gjøre i forhold
til hvordan man skal implementere
teknologien i alle ledd. Den
fungerer som kjent ikke av seg selv.
Noen må drifte det hele. Slik jeg ser
det er det en fordel om teknologien
blir presentert så tidlig som mulig
i sykdomsforløpet. Da dette mest
sannsynlig vil bidra til at brukeren
vil mestre teknologien og at den
ikke føles så fremmed gjort for alle
partene. Men det er også her viktig
å ta hensyn til både personvern og
privatliv. Det er viktig at det satses
på dette i alle plan – både politisk,
kommunalt og på tvers av alle
nivåer innen helse. Slik at vi kan
få forståelsen og tryggheten ved å
bruke teknologien.

KURS SPØRSMÅL
Kva er de fire hovedkategoriene innen
velferdsteknologi?
a) Trygghets- og sikkerhetsteknologi,
kompensasjons – og velværeteknologi,
teknologi for sosial kontakt og teknologi
for behandling og pleie
b) Trygghets- og sikkerhetsteknologi,
skjønnhet – og velværeteknologi,
teknologi for sosial kontakt og teknologi
for behandling og pleie
c) Trygghets- og sikkerhetsteknologi,
kompensasjons – og velværeteknologi,
teknologi for ernæring og teknologi for
behandling og pleie

Hva er velferdsteknologi for Nina
Solberg?
a) Lettelse av alderdommen
b) Hjelp til selvhjelp
c) Effektiv ressursutnyttelse

Hva er en epilepsimatte?
a) Det er noe man kan ha på
baderomsgulvet og som måler aktivitet
fra kroppen. Mattene finnes både med
bevegelse og lyd
b) Det er noe man kan ha på stua og
som måler aktivitet fra kroppen. Mattene
finnes både med bevegelse og lyd
c) Det er noe man kan legge i sengen og
som måler aktivitet fra kroppen. Mattene
finnes både med bevegelse og lyd

HEALTHTECH
NINA SOLBERG
SYKEPLEIER OG
STUDENT
MEDLEARN

RIKTIG SVAR
Trygghets- og sikkerhetsteknologi,
kompensasjons – og velværeteknologi,
teknologi for sosial kontakt og teknologi
for behandling og pleie

Hjelp til selvhjelp

Det er noe man kan legge i sengen og
som måler aktivitet fra kroppen. Mattene
finnes både med bevegelse og lyd

Scann og besøk bedriften
https://medlearn.se/

HEALTHTECH med Nina Solberg, MedLearn
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PODKAST #851 ORGANISASJONSUTVIKLING OG LEDELSE INNEN VELFERDSTEKNOLOGI. ELIN FJELDBERG, LOM KOMMUNE

Tema

Perspektiv

Organisasjonsutvikling
og ledelse innen
velferdsteknologi
HEALTHTECH
ELIN FJELDBERG
ADMINISTRASJONSSJEF
LOM KOMMUNE

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Elin Fjeldberg
som er administrasjonssjef i Lom kommune. Hun snakker om
hvordan de måler og styrer hvilken effekt som er kommet av
innføring av velferdsteknologi og hvorfor dette er så vanskelig.
Hun tror at velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren vil bli
helt nødvendig fremover. Hun sier at vi uten velferdsteknologi ikke
kommer til å klare å løse framtidens tjenester fordi vi ikke har nok
ressurser.

Om bedriften
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lom i Gudbrandsdalen er en kommune i Innlandet fylke (tidligere
Oppland fylke). Den grenser i nordvest til Skjåk, i nord til Lesja, i
øst og sørøst til Vågå, i sør til Vang og i sørvest til Luster.

Refleksjon
Er det riktig at utenlandske aktører skal ha innsikt i vår
teknologiske helsedata, ut fra et helse-politisk perspektiv om
fremtiden? Og hva for fordeler og implikasjoner ser du med dette?
Lytt til podcast

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Elin Fjeldberg

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Velferdsteknologi
Etikken og lovverket
Måling av effekt
Ledelse

Anbefalt lesing:

• https://www.lom.kommune.no/
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Let etter muligheter
for å forenkle og forbedrehver dag!
- Elin Fjeldberg

HEALTHTECH med Elin Fjeldberg, Lom kommune
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Intervju
Hva er det viktigste lytterne skal ta
med seg fra denne podkasten?
Fokus på organisasjonsutvikling og
ledelse.
Hvem er du, personlig og faglig?
Administrasjonssjef i Lom.
Hva kjennetegner velferdsteknologi
for deg?
Smarte løsninger som skal bidra
til å opprettholde frihet i eget liv
og sørge for at vi kan opprettholde
gode tjenester.
Hvordan kom du bort i
velferdsteknologi?
Innovasjonsstudie gjennom
arbeid i Sel kommune høgskolen i
Lillehammer.

Hva tenker du om velferds
teknologi fremover i pleie- og
omsorgssektoren?
Helt nødvendig. Uten velferds
teknologi kommer vi ikke til å klare
å løse framtidens tjenester. Vi har
ikke nok ressurser.
Noen tips, tanker eller annet som
du vil utfordre studentene våre
med?
Endringsbehov trenger gode
modningsprosesser - ufarliggjør
og skap trygghet. Økt digital
kompetanse. Krav til digital
kompetanse.
Hvilke nye dilemmaer oppstår for
deg? Balansen mht personvern
Dine viktigste prosjekter siste året?
Plattform - begrensning i
integrasjoner.

Hvordan har det endret din
hverdag?
Fokus på forbedring og nye
muligheter -

Hva er din mest positive
overraskelse fra Covid-krisen?
Vi kan skape raske endringer mindre frykt for å prøve.

Hvilke muligheter ser du?
Mange! Mulighet til å møte vekst
med smarte løsninger.

Et livsmotto i krevende tider?
Let etter muligheter for å forenkle
og forbedre- hver dag!

Hvilke utfordringer ser du?
Utfordringer i skjæringspunktet
fag og teknologi - forankring både
administrativt og politisk.
216 HEALTHTECH med Elin Fjeldberg, Lom kommune

KURS SPØRSMÅL
Hva nevner Elin Fjeldberg som
fordelaktig for Lom kommune under
håndteringen av covid-19?
a) At kommunen hadde øvet scenarioet
med en pandemi kort tid innen covid-19.
b) At kommunen hadde fordel av lavt og
oversiktlig innbyggertall.
c) At det allerede var etablert relevante
regionale samarbeid i regionen.

Hva forteller Elin Fjeldberg at er viktig i å
administrativt balansere finansielle mål
og innovative mål?
a) At innovasjon bør holde seg innenfor
fagets rammer, og reguleres for å
begrense risiko.
b) At innovasjon bør regnes som
langsiktige økonomiske investeringer.
c) At innovasjon ikke bare regnes som
økonomisk gevinst, men også som
gevinst på andre områder i samfunnet.

Hva er KOMP, et helse-teknologisk
produkt implementert i for eksempel
Lom kommune?
a) KOMP er en applikasjon for kommunal
smittesporing.
b) KOMP er navnet på en felles digital
plattform som helse-sektorene i
Innlandet fylkeskommune benytter.
c) KOMP er en skjerm laget for toveis
videosamtaler til brukere som ikke
mestrer smarttelefoner og nettbrett.

HEALTHTECH
ELIN FJELDBERG
ADMINISTRASJONSSJEF
LOM KOMMUNE

RIKTIG SVAR
At det allerede var etablert relevante
regionale samarbeid i regionen.

At innovasjon ikke bare regnes som
økonomisk gevinst, men også som
gevinst på andre områder i samfunnet.

KOMP er en skjerm laget for toveis
videosamtaler til brukere som ikke
mestrer smarttelefoner og nettbrett.

Scann og besøk bedriften

https://www.lom.kommune.no/
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PODKAST #853 NYE TEKNOLOGIER I HELSEVESENET. LINDA SØRENSEN, SUNNAAS SYKEHUS

Tema

Perspektiv

Nye teknologier i
helsevesenet

HEALTHTECH
LINDA SØRENSEN
LEDER FOR TEKNOLOGISK
INTERVENSJONSSENTER
SUNNAAS SYKEHUS
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Linda Sørensen
som er leder for teknologisk Intervensjonssenter hos Sunnaas
Sykehus. Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus
innen fysikalsk medisin og rehabilitering. De tilbyr høyspesialisert
rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig
sykdom eller skade. Sørensen er begeistring over nye spennende
teknologier i helsevesenet og jobber nå med flere spennende
prosjekter innen velferdsteknologi innen rehabilitering. Sørensen
forteller blant annet om hvordan de bruker robotisering og VR
innen rehabilitering.

Om bedriften
Sunnaas sykehus HF tilbyr høyspesialisert rehabilitering til
mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade.
Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk
medisin og rehabilitering og ett av elleve helseforetak i Helse
Sør-Øst. Foretaket har hovedsakelig regionale, men også nasjonale
oppgaver, og er et foretak med universitetsfunksjone

Refleksjon
Lytt til podcast
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Spillteknologi viser seg å være en ypperlig måte for pasienter å
rehabilitere på. Men hvordan åpner vi denne spillverdenen opp
for eldre som ikke har samme begeistring for å lære seg noe nytt
innen teknologi?

HEALTHTECH med Linda Sørensen, Sunnaas Sykehus

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Linda Sørensen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• E-Spill for rehabilitering
• Robotisering
• Velferdsteknologi
Anbefalt lesing:

• Tidsskriftet om Social assistive robotics

Podkast #853

Gå ut i arbeidslivet
med en positiv innstilling
til endringer- det kan være
slitsomt i prosessen men
på det men man får en
tung arbeidshverdag hvis
man hele tiden vil ha ting
som det var før.
- Linda Sørensen
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Intervju
Hva kjennetegner velferdsteknologi
for deg?
Ordet velferdsteknologi for meg
omhandler i hovedsak produkter
som kan bidra til at eldre kan
være selvstendige og bo lenger
hjemme. Mitt felt kaller jeg mer
for rehabiliteringsteknologi- det
handler mye om trening på nye
måter
Hvordan kom du bort i
velferdsteknologi?
Som ergoterapeut er dette et felt
vi jobber mye med og gjennom
mastergraden min ble jeg mer
interessert i de mer avanserte
teknologien innen rehabilitering –
og har fokusert mer og mer på det
de siste årene
Hvordan har det endret din
hverdag?
Jeg jobber nå fulltid i
Innovasjonsavdelingen med en
rekke prosjekter som omhandler
bruk av teknologi for å bedre
behandling og gi pasienter en bedre
hverdag- utfordrende og morsomt

Hvilke muligheter ser du?
Muligheter for mer tilgjengelige
tjenester for rehabilitering og
muligheter for å kunne være mer
selvstendig – leve livet på egne
premisserHvilke utfordringer ser du?
Å engasjere ansatte som jobber
med pasienter til å prøve nye
ting og endre sine tradisjonelle
arbeidsmetoder er svært vanskelig
Hva tenker du om velferdsteknologi
fremover i pleie- og
omsorgssektoren?
Jeg tror sektoren vil endres heltmen at det vil ta lang tid. Vi kan
ikke bare putte inn nye teknologieromorganisering må skje samtidig
Noen tips, tanker eller annet som
du vil utfordre studentene våre
med?
Gå ut i arbeidslivet med en positiv
innstilling til endringer- det kan
være slitsomt i prosessen men
på det men man får en tung
arbeidshverdag hvis man hele tiden
vil ha ting som det var før
Hvilke nye dilemmaer oppstår for
deg?
Hvordan helse og teknologi glir
mer inn i hverandre. Jeg har
måtte begynne å lære et helt nytt
fag- lese artikler i teknologiske
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tidsskrifter ikke bare innenfor
helse- lære en hel del nye begreper
Dine viktigste prosjekter siste året?
Robottrening for arm og hånd
Automatisering av frakt av utstyr og
pasienter på sykehus
Utvikling av en grepsskinne
for pasienter med nedsatt
grepsfunksjon
Utvikling av en ny type rollator
Utvikling av en robot som skal
kunne hjelpe helsepersonell med å
hente og bringe ting samt pasienter
med dagligdagse oppgaver på
sykehuset og etter hvert hjemme
Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Vi har et veldig godt helsevesen.
Hvis man er uheldig å bli syk eller
skadet blir du tatt godt vare på
enten du er fattig eller rik

Hva er din mest positive
overraskelse fra Covid-krisen?
Hvordan vi i helsevesenet rask
har lært oss bruk av VK til både
møter og behandling på avstand,
og at de fleste av oss er gode på
omstillinger
Et livsmotto i krevende tider?
Tror jeg har tenkt sikkert 100 ganger
at «dette er nok ikke flink nok til,
det vil jeg ikke klare» – men stort
sett kaster jeg meg ut i det likevelog SÅ mange fantastiske muligheter
og morsomme opplevelser det har
gitt meg – så stjeler Nike sitt : JUST
DO IT

KURS SPØRSMÅL
Hva er Sunnaas Sykehus sitt syn på
velferdsteknologi?
a) Med et mål om å effektivisere
personellets arbeidsdag best mulig er
forskjellige typer tjenester nødvendig for
at dette skal gå
b) Vi bør bruke minst mulig digitale
tjenester og mest mulig varme hender
c) De bruker spillteknologi for å få
pasienten til å glemme at det er
trening og heller gjøre den nødvendige
rehabiliteringen sosial og morsom i
grupper

Hvilke konkrete eksempler nevner
Linda Sørensen om bruk av roboter til
rehabilitering?
a) Roboter for arm-trening hvor
maskinen hjelper pasienten til å bevege
fingrer
b) Roboter som rydder og setter på
oppvaskmaskin for pasienten ved
stemmestyring eller sensorer
c) Roboter som leser bøker for pasienten
samtidig som den viser bilder på en
skjerm

Hvordan tror du helsearbeidernes
hverdag vil se ut i framtiden?
a) Oppgaver som roboten overtar vil gi
helsefagarbeiderene mulighet til å gjøre
mer av de viktige arbeidsoppgavene
b) Ved å ta i bruk roboter i helsetjenesten
i fremtiden vil helsefagarbeidere føle seg
i veien og lite viktige
c) Ved å ta i bruk roboter i helsetjenesten
i fremtiden pålegges det enda et
ansvar for helsefagarbei-dere, nemlig
hovedansvaret om teknologien svikter

HEALTHTECH
LINDA SØRENSEN
LEDER FOR
TEKNOLOGISK
INTERVENSJONSSENTER
SUNNAAS SYKEHUS

RIKTIG SVAR
De bruker spillteknologi for å få
pasienten til å glemme at det er
trening og heller gjøre den nødvendige
rehabiliteringen sosial og morsom i
grupper

Roboter for arm-trening hvor maskinen
hjelper pasienten til å bevege fingrer

Oppgaver som roboten overtar vil gi
helsefagarbeiderene mulighet til å gjøre
mer av de viktige arbeidsoppgavene

Scann og besøk bedriften
https://www.sunnaas.no/
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PODKAST #854 KVALITET OG ARBEIDSMOTIVASJON MED IKOS. MARIT STRANDQUIST, SENSIO

Tema

Perspektiv

Kvalitet og
arbeidsmotivasjon
med IKOS
HEALTHTECH
MARIT STRANDQUIST
IKOS FORRETNINGSLEDER
OG SENIORRÅDGIVER
SENSIO

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Marit Strandquist som
er IKOS forretningsleder og seniorrådgiver hos Sensio. Strandquist
minner oss på at det også finnes velferdsteknologi for ansatte, og
ikke bare for brukere. De ansatte trenger også gode verktøy for å gjøre
jobben sin effektivt nå og fremover og Strandquist mener IKOS systemet
hun selv har utviklet er et verktøy som vil forenkle og effektivisere
hverdagen til helsefag ansatte rundt om i landet. IKOS har optimalisert og
standardisert arbeidsprosessene og måler resultater. Det bidrar til gode
pasientforløp, pasientsikkerhet, god pasientflyt og samhandling, effektive
tjenester og innsikt for tjenesteforbedring. Målet er å oppnå kvalitet,
arbeidsmotivasjon og effektivitet samtidig.

Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften

Lytt til podcast

Sensio startet i 2009 med fokus på å gjøre smarthusteknologi til
allemannseie. Siden den gang har de installert flere tusen smarthjem
rundt omkring i Norge og utvidet smarthus teknologi til velferdssektoren.
I dag er Sensio ledende leverandør av velferdsteknologi og hjelper
i dag 191 store og små kommuner med god og effektiv drift av sine
omsorgstjenester, samtidig som de leverer komfort og trygghet i de
tusen hjem. Sensio har et norsk utviklingsmiljø, og sammen med norske
kommuner har vi utviklet en hel¬hetlig plattform av løsninger som dekker
kommunenes behov for velferdsteknologi – i dag og i morgen.

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Marit Strandquist

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Grunderskap
• Velferdsteknologoi
• IKOS sin digitale tavle
Anbefalt lesing:

• Vær med på IKOS-webinar og les om

Refleksjon
For å skape innovative løsninger er det viktig med en god oversikt og
forståelse over hva problemet er. Hvordan jobbet Marit Strandquist fram
løsninger innen helsetjenesten og hva gjorde hun for å få oversikten
hun behøvde for å lage et produkt som fungerte for de ansatte i
helsetjenesten?
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IKOS her: Linkedin: www.linkedin.com/
company/sensio-as/

Podkast #854

Etter å ha ledet så
mange kvalitetsprosjekter,
og vi fant ut at det måtte
lages en digital tavle, så
gikk det opp for meg at det
var jeg som måtte gjøre
det. Ingen andre hadde
samme oversikt over hva vi
trengte. Jeg måtte opprette
et firma, ble grunder og
fikk støtte fra kommuner
og Innovasjon Norge til å
lage IKOS.
- Marit Strandquist
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg liker å ta tak i utfordringer,
analysere dem, samarbeide med
andre og finne gjennomtenkte og
smarte løsninger. Utfordringen kan
være å få det til å blomstre i hagen
hele sesongen, i sol og skygge. Eller
utfordringen kan være problemer
på jobben, hvor vi må finne nye
måter å jobbe på. Jeg er tålmodig,
kvalitetsbevisst og målrettet.
Hva kjennetegner velferds—
teknologi for deg?
Teknologien er ikke bare for
pasienter/brukere, men også for
ansatte. Ansatte er mitt fokus.
Hvordan kom du bort i
velferdsteknologi?
Jeg har ledet mange prosjekter
i kommuner. Vi har jobbet med
å finne ut hvordan vi kan klare å
levere kvalitet når det er så mange
ulike pasienter/brukere med
komplekse behov. Hvordan skal vi,
vanlig helsepersonell, klare å levere
kvalitet? Etter hvert kom vi frem til
at vi måtte systematisere arbeidet i
en digital tavle. Her kan vi få plass
til alt vi må huske på.

Hvordan har det endret din
hverdag?
Etter å ha ledet så mange
kvalitetsprosjekter, og vi fant ut at
det måtte lages en digital tavle, så
gikk det opp for meg at det var jeg
som måtte gjøre det. Ingen andre
hadde samme oversikt over hva
vi trengte. Jeg måtte opprette et
firma, ble grunder og fikk støtte fra
kommuner og Innovasjon Norge til å
lage IKOS.
Hvilke muligheter ser du?
IKOS gir oss oversikt over alt vi
må huske på ett sted. Det blir
oversiktlig og gøy å jobbe!
Hvilke utfordringer ser du?
Å få fortalt hele Norge at at IKOS
finnes! At alle tar tavlen i bruk
Hva tenker du om velferds
teknologi fremover i pleie- og
omsorgssektoren?
Rydder og forenkler hverdagen.
Grunnlag for arbeidsglede,
forståelig, håndterlig og
meningsfullt arbeid.
Noen tips, tanker eller annet som
du vil utfordre studentene våre
med? Undersøk på praksisplassen
hvilke verktøy avdelingen bruker
for å få oversikt og huske alle
viktige ting. Har de en whiteboardtavle med viktige ting man må
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følge med på? Har de gule lapper?
Beskjeder i en svart bok? Fortell på
arbeidsplassen at dette kan man få
digitalt på en tavle!
Hvilke nye dilemmaer oppstår for
deg?
Ingen tid å miste. Ta det i bruk! Vi
må tåle en kultur- og en strukturendring. For det blir det.
Dine viktigste prosjekter siste året?
Spre IKOS til flere nye kommuner.
Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Vi er i front med velferdsteknologi
Hva er din mest positive
overraskelse fra Covid-krisen?
Ikke overrasket. Helsepersonell er
opptatt av kvalitet uansett

Et livsmotto i krevende tider?
Se på målet ditt og ta rolig ett steg
av gangen. Du kommer frem

KURS SPØRSMÅL
Marits reise gikk fra å jobbe i offentlig
sektor til å bli gründer i det private mot
det offentlige, hvorfor?
a) Ved å jobbe som helsefag-lærer i det
offentlige så hun de høye forventingene
man har til helsefagarbeidere. Dette førte
til at Marit ville gå i kjernen av problemet
for å finne en mer effektiv løsning for
helsepersonellet
b) I jobben som helsefagarbeider i det
offentlige observerte hun pasientene
og deres behov. Da så hun hvilke små
endringer som kunne hjelpe dem med å
for eksempel bo hjemme lengre
c) I sine mange år innen helsetjenesten
i det offentlige merket Marit at viktige
saker innenfor innova-sjon gikk for treigt,
da tok hun saken i egne hender

Hvordan hjelper IKOS helsefagarbeidere
til å gjøre en bedre jobb?
a) Med digitaliserte tavler som fungerer
som en huskeliste for personalet og som
effektivise-rer overlapping og samtidig
er tryggere for pasienter med høy risiko
som blir automatisk flyttet opp på
sjekklisten
b) IKOS tilbyr billige kurs for
helsefagarbeidere som ønsker påfyll
av kunnskap eller mer informa-sjon
om ny teknologi som blir brukt innen
helsetjenesten
c) IKOS lager tjenester hvor personalets
ansvar blir systematisert og mer
overvåket, dette for pasien-tens trygghet

Hvordan ser vi ansatte utvikle seg
innenfor velferdstjenester?
a) Ved å bruke mindre tid på samtaler
om oversikt over pasienten så utvikler de
ansatte seg ved å heller kunne diskutere
de viktige temaene for den enkelte
pasienten på et dypere ni-vå
b) Ved å videreutdanne seg på eget
initiativ, enten ved kurs eller ved å gå
skole
c) Ved å selv søke opp innovative
tjenester innen helse og anbefale disse
for sitt arbeidssted

Med digitaliserte tavler som fungerer
som en huskeliste for personalet og som
effektivise-rer overlapping og samtidig
er tryggere for pasienter med høy risiko
som blir automatisk flyttet opp på
sjekklisten

Ved å bruke mindre tid på samtaler om
oversikt over pasienten så utvikler de
ansatte seg ved å heller kunne diskutere
de viktige temaene for den enkelte
pasienten på et dypere ni-vå

HEALTHTECH
MARIT STRANDQUIST
IKOS
FORRETNINGSLEDER
OG SENIORRÅDGIVER
SENSIO

RIKTIG SVAR
Ved å jobbe som helsefag-lærer i det
offentlige så hun de høye forventingene
man har til helsefagarbeidere. Dette førte
til at Marit ville gå i kjernen av problemet
for å finne en mer effektiv løsning for
helsepersonellet

Scann og besøk bedriften
https://sensio.no/
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PODKAST #856 FALLGRUVER INNEN IMPLEMENTERING. RUTH SØRLIE, ÅMOT KOMMUNE

Tema

Perspektiv

Fallgruver innen
implementering

HEALTHTECH
RUTH SØRLIE
E-HELSEKOORDINATOR
ÅMOT KOMMUNE

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Ruth Sørlie med
som er E-Helsekoordinator i Åmot kommune. Hun har er en
sykepleier med 30 års fartstid i kommunehelsetjenesten og har
vært med på flere digitaliseringsprosjekter. Hun sier de ser et hav
av muligheter, men erfaringen de har gjort er at skal du lykkes
kreves det en god kartlegging av behov og hva tjenestemottakeren
kan nyttegjøre seg. Bommer du her hjelper det ikke hvor fin og
flott teknologien er. Dette er fordi Velferdsteknologi ikke er noe
quick fix. Det hjelpe rikke at tjenestegiver mener noen har nytte
av en ny teknologi dersom mottakeren ikke klarer å nyttegjøre seg
av det. Sørlie forteller i episoden om flere fallgruver og erfaringer
hun har selv opplevd.

Om bedriften
Åmot er en kommune i Østerdalen i Innlandet. Den grenser i nord
til Rendalen, i øst til Trysil, i sør til Elverum, i sørvest til Løten,
Hamar og Ringsaker, og i vest til Stor-Elvdal. Kommunen har fått
navnet Åmot fordi de to elvene Glåma og Rena møtes her.

Refleksjon
Lytt til podcast

Åmot kommune streber mot en plan som går ut på at man som
pasient skal få være hjemme lengst mulig. Dette er noe de har
funnet ut at pasient selv ønsker og derfor er det viktig for dem å
finne løsninger som gjør dette mulig. Hvilke tjenester har de satt
i gang rundt dette, og hvilke tjenester arbeider de med å få til i
fremtiden?

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Ruth Sørlie

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Fallgruver
Velferdsteknologi
Implementering
Ledelse

Anbefalt lesing:

• Er du i startfasen, gå inn på Nasjonalt
velferdsteknologiprogram. Her vil du
finne nyttige veiledninger og erfaringer
andre har gjort. Det nytter ikke å ta
snarveier og erfaringene andre har gjort
kan hjelpe deg med å unngå de samme
feilene.
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Ha brukerbehovet
i fokus og ta ett skritt av
gangen. Skal du lykkes
med implementering
av teknologi må hele
tjenesten være involvert.
Det er et lederansvar.
- Ruth Sørlie
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er sykepleier med 30 års
fartstid i kommunehelsetjenesten.
De siste 15 årene har jeg innehatt
ulike lederstillinger og hatt
hovedansvar for blant annet
velferdsteknologi.
Hvordan kom du bort i
velferdsteknologi?
Mitt første møte med
velferdsteknologi bortsett fra
trygghetsalarmer starte med
et prosjekt i regi av Terningen
nettverk. Senere har jeg vært
og er med i Velferdsteknologi
Sør-Østerdalen hvor vi nå er 6
kommuner som samarbeider om
felles velferdsportal der hver enkelt
kommune mottar alarmer direkte til
mobilt vaktrom i stedet for å gå om
et eksternt responssenter.
Hvilke muligheter ser du?
«Du kan bo hjemme lenger enn
du tror» er visjonen vi har jobbet
ut i fra i Sør-Østerdalen og det
er mange muligheter, men skal
vi lykkes kreves det godt nok
mobilt nettverk og bredband
ute i grisgrente strøk. Jeg ser
muligheten for at vi kan sette inn
teknologiske løsninger som bidrar
til egenmestring og trygghet i

stedet for å sette inn tradisjonelle
tjenester med personbistand.
Skal vi oppnå det må vi nå ut til
innbyggerne med informasjon om
hvilke muligheter som finnes, vi
må ansvarlige gjøre innbyggerne
til å ta ansvar i eget liv, vi må ha
med oss fastlegene på laget da de
er de første som er i kontakt med
framtidige brukere og vi må skolere
tjenestekontor og tjenesteytere til
å tenke egenmestring for brukeren
og kartlegge nettverket rundt den
enkelte.
Hvilke utfordringer ser du?
Å nå ut med tilstrekkelig
informasjon/opplæring og
ansvarliggjøre ansatte som får
ansvar for å drifte teknologien til
daglig.
Å få hele organisasjonen til å forstå
at det kreves mer enn å plassere
ut en teknologisk løsning og så
innhente gevinsten – den skal
driftes, ansatte må få opplæring,
hva gjør vi når teknologien er ute av
drift, hva gjør vi med feilmeldinger
osv.
Hva tenker du om velferds
teknologi fremover i pleie- og
omsorgssektoren?
Det vil være avgjørende å
implementere teknologiske
løsninger dersom vi skal kunne
klare å gi nødvendige tjenester.
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Noen tips, tanker eller annet som
du vil utfordre studentene våre
med?
Saksbehandlere på tjenestekontor
og fastlegen er viktige for å fange
opp behov tidlig nok. Start med å
kartlegge brukerbehov og hvilke
utfordringer den enkelte trenger
bistand til å løse.
Dine viktigste prosjekter siste året?
Siste året har vi startet et prosjekt
om å få KAD-seng tilbake til
kommunen ved å ta i bruk digital
konsultasjon med legevakt. En
vil gjøre at pasienter i institusjon
slipper å bli transportert 3 mil
i drosje eller sykebil for å få
et legetilsyn utenom ordinær
arbeidstid. Vi vet også at personer
med kognitiv svikt sliter når de skal
forholde seg til ny steder og nye
personer. Det vil også gi en stor

samfunnsøkonomisk gevinst ved
redusert transport til legevakt og
mindre ekstra innleie av personell
som må følge den enkelte.

KURS SPØRSMÅL
Hva var drivkraften bak å få til flere
digitaliserte løsninger i Åmot kommune?
a) Viktigst var å finne brukerbehovene før
man implementerte teknologi
b) Kommunen startet i det små. Først
ved ett legekontor som en test og så
spredde det seg sakte, men sikkert
videre til flere legekontor og etterhvert til
innbyggerne generelt
c) Kommunen startet med å spre
budskapet til pårørende og innbyggere
og etterhvert ble det også en del av
hverdagen til legekontorene

Det er viktig med evaluering av arbeid for
å unngå å gjøre samme feil og mangler
flere ganger. Hvilke bommer forteller
Ruth Sørlie om i episoden?
a) En bom ved å gjøre pasient dårligere
ved bruk av teknologiske løsninger.
Automatiske stemmer fra maskiner virket
skremmende i stedet for hjelpende
samtidig som pasienten ikke ble kartlagt
grundig nok
b) En bom ved å bruke overvåkning i
stedet for personell hvor kameraene
sviktet og pasient ikke ble observert på
en grundig og sikker nok måte
c) I stedet for en tredjepart som tok imot
nødsamtaler og varsler fra alarmer til
pasient gikk de direkte til personell, noe
som belastet dem unødvendig mye

Hva kan helsefagarbeidere bidra med
selv for å innovere på prosess og helhet?
a) Ikke vent på opplæring, sett deg inn i
nye muligheter som finnes og ta ansvar
for teknolo-gien du velger å utnytte
b) En helsefagarbeider bær aldri teste ut
noe på eget ansvar, men heller bruke sin
stemme til å presse ledelsen til kurs og
opplæringer innen ny teknologi
c) Helsefagarbeidere bør fokusere på
den “varme” delen av jobben, så kan
teknologer fokusere på den digitale
delen

En bom ved å gjøre pasient dårligere
ved bruk av teknologiske løsninger.
Automatiske stemmer fra maskiner virket
skremmende i stedet for hjelpende
samtidig som pasienten ikke ble kartlagt
grundig nok

Ikke vent på opplæring, sett deg inn i nye
muligheter som finnes og ta ansvar for
teknolo-gien du velger å utnytte

HEALTHTECH
RUTH SØRLIE
E-HELSEKOORDINATOR
ÅMOT KOMMUNE

RIKTIG SVAR
Viktigst var å finne brukerbehovene før
man implementerte teknologi

Scann og besøk bedriften

https://www.amot.kommune.no/

HEALTHTECH med Ruth Sørlie, Åmot kommune
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PODKAST #857 VELFERDSTEKNOLOGI – KOMMUNENES PERSPEKTIV. KRISTIN STANDAL, KS FORSKNING INNOVASJON DIGITALISERING

Tema

Perspektiv

Velferdsteknologi –
kommunenes perspektiv

HEALTHTECH
KRISTIN STANDAL
PROSJEKTLEDER
KS FORSKNING
INNOVASJON
DIGITALISERING
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kristin Standal
som er prosjektleder i KS Forskning Innovasjon Digitalisering og
tidligere prosjektleder i Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP).
Standal mener velferdsteknologi gir frihet og trygghet slik at folk
med redusert funksjon av ulike slag kan klare seg selv og beholde
verdigheten ved å være selvstendig. For å forklare dette forteller
hun oss historien om Martin og hvordan velferdsteknologi har
hjulpet han. Standal ønsker å få frem gode suksess historier fordi
potensialet fortsatt er så stort, men hun tror kommunene trenger
flere suksesshistorier for å se og «tørre» å satse fullt ut

Om bedriften

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Kristin Standal

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

KS er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner.
KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon og
forhandlingspart i lønnsoppgjørene.

Du vil LØRNE om:

Refleksjon

• Tjenesteinnovasjon
• Velferdsteknologi
• Helseinformatikk

Hvilken måte kan teknologi bidra til å være herre i eget liv under
helseomsorg?

Anbefalt lesing:

Lytt til podcast
• Vi utvikler en ny versjon av Velferds
teknologiens ABC nå – den vil være klar
tidlig i 2021.
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Ikke tenk
for komplisert, ta
utgangspunkt i
brukerbehov og se
mulighetene teknologi
kan gi. Etiske vurderinger
og god opplæring er en
forutsetning.
- Kristin Standal

HEALTHTECH med Kristin Standal, KS Forskning Innovasjon Digitalisering
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er 56 år, gift og 2 voksne barn,
har vært så heldig at jeg har fått
være med å bygge opp fagområdet
velferdsteknologi siden 2009 – det
har vært en utrolig artig reise
Hva kjennetegner velferdsteknologi
for deg?
Velferdsteknologi gir frihet og
trygghet slik at folk med reduserte
funksjon av ulike slag kan klare seg
selv og beholde verdigheten av å
være selvstendig.
Hvordan kom du bort i
velferdsteknologi?
I kommunen jeg jobbet i tidligere
ble jeg bedt om å lage en sak
til politikerne med tiltak på
velferdsteknologi. Dette var
tilbake i 2009, og vanskelig å finne
kunnskap om dette. Vi kjente
ikke andre kommuner som hadde
begynt å jobbe med det da.
Hvordan har det endret din
hverdag?
Det har gitt meg muligheten til å
jobbe sammen med alle landets
kommuner og bidra til at de jobber
med endring av tjenestene mm

Hvilke utfordringer ser du?
En utfordring vi ser er at det
å innføre velferdsteknologi
griper inn på tvers av sektorer
i kommunene og gjør at nye
samarbeidskonstellasjoner må
til for å levere tjenestene. Det
forutsetter store endringsprosesser,
avlæring av gamle måter å jobbe
på. Mange er utålmodige (kanskje
særling leverandørene) – det er
en utfordring.. Hvis kommunene
skal få gevinst av teknologiene må
mesteparten av innsatsen legges på
nettopp dette.
Hva tenker du om velferdsteknologi
fremover i pleie- og
omsorgssektoren?
Jeg tror potensialet fortsatt er
stort, men kommunene trenger
flere gevinsthistorier hver for å se
og «tørre» å satse fullt ut
Hvilke nye dilemmaer oppstår for
deg?
Fare for at det blir ulik praksis
og tilbud i landet fordi mange
kommuner sliter med å ha
kompetanse på alle felt – og her
kreves det mange kompetanser
for å lykkes. Samarbeid kommuner
imellom kan bøte på det

232 HEALTHTECH med Kristin Standal, KS Forskning Innovasjon Digitalisering

Dine viktigste prosjekter siste året?
Viktigste læring siste året er at
velferdsteknologi krever tverrfaglig
og tverrsektoriell innsats,
dedikerte ledere som vil lede
endringsprosessene og mange
ildsjeler som legger kreftene inn for
å skape gode trygge tjenester for
innbyggerne
Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Helhetlig jobbing og nasjonal
satsing med metoder tilpasset
kommunene, prosessveiledning og
oppfølging. Ingen andre nordiske
land gjør tilsvarende (dokumentert
av Nordens välfärdssenter)
Hva er din mest positive
overraskelse fra Covid-krisen?
Kommunene snudde seg rundt og
implementerte mye ny teknologi på
kort tid.

KURS SPØRSMÅL
Hvordan får man i gang et helhetlig
system i kommunene når det gjelder
digitalisering
a) Kommunene må på egen hånd lære
seg nye måter å arbeide på, ingen
kommuner er like og hver enkelt
kommune må gjøre det på sin måte, men
med god hjelp av KS
b) Kommunene som vil ha hjelp av KS må
skrive under på å ville samarbeide med
en annen kommune for å utvikle sine
tjenester
c) Kommunene som vil ha hjelp av KS
kan velge om de vil samarbeide med
en annen kommune for å utvikle sine
tjenester

Hvilke metoder benyttes for å effektivt
implementere teknologiske løsninger i
de ulike kom-munene her i landet?
a) Man lærer mer ved å samarbeide
med andre kommuner og på tvers av
avdelinger og sam-tidig av-lære de gamle
metodene og være åpen for teknologi
b) Man lærer ved å teste og feile med
nye systemer i sin egen kommune
samtidig som man også tar vare på de
ordinære metodene for arbeid
c) Man lærer ofte at ledere som ikke har
noen kompetanse innenfor teknologi bør
investere tid og penger i gode kurs for å
få grunnleggende forståelse for faget

Hvordan fungerer tjenesteinnovasjon i
praksis?
a) Tjenestene bør dreie seg om hva
brukerene må ha av hjelp, frivillig eller
ufrivillig
b) Tjenester bør ikke dekke over behovet
for hjelp av helsepersonell, dette både
for brukerene og personalets beste
c) Teknologi skal ikke presses på en
bruker, ønsket må komme fra brukeren

Man lærer mer ved å samarbeide
med andre kommuner og på tvers av
avdelinger og sam-tidig av-lære de gamle
metodene og være åpen for teknologi

Teknologi skal ikke presses på en bruker,
ønsket må komme fra brukeren

HEALTHTECH
KRISTIN STANDAL
PROSJEKTLEDER
KS FORSKNING
INNOVASJON
DIGITALISERING

RIKTIG SVAR
Kommunene som vil ha hjelp av KS må
skrive under på å ville samarbeide med
en annen kommune for å utvikle sine
tjenester

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

HEALTHTECH med Kristin Standal, KS Forskning Innovasjon
Digitalisering
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PODKAST #859 DIGITAL HJEMMEOPPFØLGING, FREMTIDENS HELSETJENESTE?. LINDA NILSEN AUGLAND, LARVIK KOMMUNE

Tema

Perspektiv

Digital hjemme
oppfølging, fremtidens
helsetjeneste?
HEALTHTECH
LINDA NILSEN AUGLAND
SPESIALSYKEPLEIER
MED MASTER I KLINISK
SYKEPLEIE
LARVIK KOMMUNE
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Linda Nilsen
Augland som er spesialsykepleier med master i klinisk sykepleie i
Larvik kommune. Augland forteller om de store mulighetene som
ligger innen fjernoppfølging for blant annet kroniske syke, både for
deres del, men også fra et økonomisk ståsted. Velferdsteknologi
vil bli viktigere fremover og da er det viktig å være åpen for nye
måter å jobbe på. Augland minner oss på: «Omsorgskrisen skapes
ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan
gjøres annerledes enn i dag.»

Om bedriften
Ansatte i Larvik kommune jobber innenfor et bredt spekter av
fagområder. Med 3500 ansatte er de en av Vestfolds største
arbeidsgivere, og påvirker hverdagen til 44.000 innbyggere hver
eneste dag.

Refleksjon
Lytt til podcast
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En sykehusinnleggelse vil koste over 10.000 kr pr døgn.
Sykehusdøgn per pasient forkortes. Dette sparer sykehuset
for økonomiske utgifter. Men med dårligere pasienter i
hjemmesykepleien som medfører økte utgifter for kommunenes
helsebudsjett; hadde norske helseutgifter i sin helhet vært
redusert dersom snittdøgnet på sykehuset ble forlenget?

HEALTHTECH med Linda Nilsen Augland, Larvik kommune

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Linda Nilsen Augland

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Velferdsteknologi
Fjernoppfølging
Kronisk sykdom
Kommunens perspektiv

Anbefalt lesing:

• Kommunikasjon i relasjoner, av Eide og
Eide

Podkast #859

Enten går det bra
eller så går det over!
- Linda Nilsen Augland

HEALTHTECH med Linda Nilsen Augland, Larvik kommune
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er en frittalende dame på 46
år fra Kjerringvik i Vestfold, har
jobbet med velferdsteknologi siden
oktober 2018. Jeg liker å jobbe med
pasientene for å gjøre hverdagen
deres litt lettere, gi støtte og råd.
Jeg liker også godt å jobbe med
utvikling av helsetjenesten til det
bedre for pasientene og for å jobbe
mer ressurseffektivt i fremtiden
Hva kjennetegner velferds—
teknologi for deg?
Noe som kan skape sosial kontakt
mellom mennesker, trygghet og gi
mestring. Det skal være enkelt å
bruke, enkelt brukergrensesnitt
Hvordan kom du bort i
velferdsteknologi?
Gjennom utdanning på USN
Hvordan har det endret din
hverdag?
Totalt! Fra å jobbe turnus i pleie,
jobber jeg nå med utvikling av
en helt ny tjeneste med nye og
spennende oppgaver hver dag
Hvilke muligheter ser du?
Ressursbesparelser, menneskelig
kontakt brukes til å gjøre hyggelige
ting med pasientene og ikke bare

pliktting, ressurser brukes mer
riktig, skaper mer trygghet for
pasientene, mer presis behandling
til rett tid, mer selvstendighet, økt
kvalitet på tjenesten,

Hva er din mest positive
overraskelse fra Covid-krisen?
Evnen til omstilling i alle ledd,
hvordan vi har stilt opp for
hverandre

Hvilke utfordringer ser du?
Personvern, problemer med
teknologien mens den utvikles, ting
fungerer ikke som de skal og det
skaper usikkerhet hos brukerne og
merarbeid for tjenesten

Et livsmotto i krevende tider?
Enten går det bra eller så går det
over!

Noen tips, tanker eller annet som
du vil utfordre studentene våre
med?
Tenk nytt! Vær nysgjerrig! Og vær
åpen for nye måter å jobbe på.
Husk: «Omsorgskrisen skapes
ikke av eldrebølgen, men av
forestillingen om at omsorg ikke
kan gjøres annerledes enn i dag.»
Hvilke nye dilemmaer oppstår for
deg?
Jeg er en utålmodig person og
utvikling tar mye tid. Utfordringen
for meg blir å ha nok tid og
tålmodighet og innse at ting tar tid
Dine viktigste prosjekter siste året?
Oppfølging av covid-smittede
Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Evnen til omstilling, evnen til å
skape gode prosjekter og å se
fremover
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KURS SPØRSMÅL
Hvordan driver man tjenesteutvikling
i praksis fra kommuneperspektiv og
sykepleiernes perspektiv?
a) Tenke på hva som er best for
pasienten versus det å holde på sine
vante roller i helsesystemet, tenke på
pasientens trygghetsfølelse når det
kommer til digitale hjelpemidler og tenke
utenfor boksen og utenfor sykehuset.
Forebyggende digitale tjenester vil kunne
avlaste sykehusene ved at pasient selv
kan forebygge forverrelsen av sin sykdom
b) Sørge for at pasientene klarer mest
mulig selv egentlig
c) Ikke bekymre seg for mye. Det ordner
seg alltid

Hvordan sørger man for at man får med
seg brukerperspektiv når bruker selv
ikke har oversikt over deres behov eller
hva som er tilgjengelig eller best for
dem?
a) Brukere av helsetjenester bør
sentraliseres til egnede helse-kolonier.
Dermed forhindrer man utrygghet i
hjemmet samt reduserer avstandene for
å motta helsehjelp
b) Mest mulig kameraovervåkning
av pasientene som observeres av
paramedics
c) Sørge for digitale tjenester rundt
pasienten som gjør dem selvstendig
nok til å være med på å forebygge egen
forværring

Er det noe ved Larvik kommune som
er annerledes siden de tar en skarp
posisjon innenfor innovasjon i helsefag?
a) Larvik kommune er den kommunen
i Norge som har størst helsebudsjett.
Resultatet er muligheten det bringer til å
satse på helseinnovasjon
b) Nei
c) Larvik kommune er flinke til å tenke
nytt og med tanke på framtidens
mangler på helsepersonell så ser de
viktigheten av nye tjenester og dermed
søkte de om midler til å teste ut ny
teknologi innen helse

Sørge for digitale tjenester rundt
pasienten som gjør dem selvstendig
nok til å være med på å forebygge egen
forværring

Larvik kommune er flinke til å tenke nytt
og med tanke på framtidens mangler på
helsepersonell så ser de viktigheten av
nye tjenester og dermed søkte de om
midler til å teste ut ny teknologi innen
helse

RIKTIG SVAR
Tenke på hva som er best for pasienten
versus det å holde på sine vante roller
i helsesystemet, tenke på pasientens
trygghetsfølelse når det kommer
til digitale hjelpemidler og tenke
utenfor boksen og utenfor sykehuset.
Forebyggende digitale tjenester vil kunne
avlaste sykehusene ved at pasient selv
kan forebygge forverrelsen av sin sykdom

HEALTHTECH
LINDA NILSEN
AUGLAND
SPESIALSYKEPLEIER
MED MASTER I KLINISK
SYKEPLEIE
LARVIK KOMMUNE

Scann og besøk bedriften

https://www.larvik.kommune.no/

HEALTHTECH med Linda Nilsen Augland, Larvik kommune
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PODKAST #861 KOGNITIV SVIKT OG VELFERDSTEKNOLOGI. SIGRID AKETUN, UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER

Tema

Perspektiv

Kognitiv svikt og
velferdsteknologi

HEALTHTECH
SIGRID AKETUN
ERGOTERAPEUT
UTVIKLINGSSENTER
FOR SYKEHJEM OG
HJEMMETJENESTER
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Sigrid Aketun
som er ergoterapeut hos Senter for fagutvikling og forskning,
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Oslo (USHT).
Hun ønsker å finne ut av hva som skal til, for at velferdsteknologi
skal bli et gode for de som har demens i dag og fremover. Som
ergoterapeut med tilrettelegging og oppfølging av demens som
kompetanseområde, har hun sett tydelig at velferdsteknologi kan
være en løsning på en rekke problemer pasienter med kognitiv
svikt sliter med.

Om bedriften
Almas hus, er en kunnskapstjeneste og et visningsmiljø som viser
hvordan omgivelser, hjelpemidler og velferdsteknologi kan gjøre
hverdagen enklere og tryggere for personer med kognitiv svikt
eller demens, enten man bor i eget hjem eller på institusjon.

Refleksjon
Demenspasienter husker sanser før det intellektuelle. Hva er da
viktig å tenke på når man skal skape velfungerende tjenester som
ovenfor dem?
Lytt til podcast

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Sigrid Aketun

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Velferdsteknologi
Kognitiv svikt
Demens
Hverdagsmestring

Anbefalt lesing:

• www.hvakanhjelpe.no
• www.almashus.no
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For meg er det
viktig at folk forstår
at personer med
demens kan ha nytte av
velferdsteknologi.
- Sigrid Aketun

HEALTHTECH med Sigrid Aketun, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er utdannet ergoterapeut med
interessefelt; demens og deltagelse
i samfunnet. For meg handler
det om hvordan personer med
demens kan opprettholde identitet
og verdighet gjennom tilrettelagt
aktivitet og derved deltagelse i
eget liv. Jeg har i hele arbeidslivet
jobbet med behandling av personer
med kognitiv svikt; først hjerneslag
og så demens. I de siste 10 årene
jobbet i USHT med tjenesteutvikling
og kompetanseheving innen tema
hjelpemidler, velferdsteknologi og
demensvennlige fysiske omgivelser.
Hva kjennetegner velferds—
teknologi for deg?
Velferdsteknologi gir en mulighet
for økt deltagelse og mestring i
samfunnet og i eget liv for personer
med demens.
Hvordan kom du bort i
velferdsteknologi?
I mitt arbeide i senteret som
prosjektleder for etableringen av
Almas hus. Og som ergoterapeut
med kompetanseområde;
tilrettelegging og oppfølging av
demens, er nå velferdsteknologi
inkludert som mulig løsning.

Hvilke muligheter ser du?
Et bredere utvalg av løsninger som
kan støtte en person med demens i
hverdagen.
Hvilke utfordringer ser du?
Bruk av velferdsteknologi
forutsetter at produktene er
robuste og intuitive for den som
skal bruke den.
Hva tenker du om velferdsteknologi
fremover i pleie- og
omsorgssektoren?
Det har en naturlig plass og krever
mer tverrfaglig samarbeid.
Noen tips, tanker eller annet som
du vil utfordre studentene våre
med?
Teknologiske produkter og
løsninger skal være like naturlig å
bruke for alle.
Hvilke nye dilemmaer oppstår
for deg?
Medbestemmelse og
brukerpåvirkning settes på prøve.
Gevinstrealisering kan få større
prioritering i kommunen enn riktig
løsning på brukers problem og
behov.
Dine viktigste prosjekter siste året?
Opplæringsprogram for
medarbeidere i Oslo kommunes
sykehjem og hjemmetjeneste
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om velferdsteknologi og
hverdagsmestring. Programmet
er lagt på basisnivå og tilbys alle
medarbeiderne. Det ligger på KSLæring.
Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Vi ser at det er tre interessenter
i arbeidet og inkludere disse;
pasienten/brukeren, pårørende og
tjenesten.
Hva er din mest positive
overraskelse fra Covid-krisen?
Hvor fort medarbeidere tok i bruk
teknologiløsninger i tjenesten sin.
Et livsmotto i krevende tider?
Det er ikke hvordan du har det
men hvordan du tar det som har
betydning.

KURS SPØRSMÅL
Hvordan kan teknologi bedre hverdagen
til en med demes til å føle mer frihet og
mestring?
a) Sjekke om problemene til personen
kan løses ved bruk av teknologi eller
bare ved endring av rommet og lyset f
eks. Lage teknologi som er forståelig for
de ikke-tekniske
b) Skape teknologi som er til hjelp for
omsorgspersonen eller personellet rundt
personen med demens
c) Med iWatch kan de lettere snakke med
sine pårørende

Hvordan kan teknologi gjøre det
lettere og mer meningsfullt for en
omsorgsperson eller helsefagarbeider?
a) Skape velferdsteknologi som kan
overvåkes av familie slik at de finner en
trygghet i den
b) De slipper å gå så mye rundt på beina
når teknologi heller kan hjelpe dem med
å overvåke fra et kontrollrom
c) La pasient få velferds-teknologiske
tjenester som er så enkle å bruke at
de ikke blir enda en belastning for
pårørende, og tjenester som gjør det
enklere å leve et uavhengig liv og la
familie fungere som familie i stedet for
et hjelpeapparat

Hva er med på å skape problematikk
overnfor etisk forsvarlig håndtert
helsedata?
a) Det offentlige henger bakpå når
det kommer til velferdsteknologi og
dermed vil internasjonale, betalbare
tjenester ta over. Dermed mister staten
eierskapet av helsedataene. Samt må
helsefagarbeidere vil ha en stor rolle når
det kommer til personvern og tilgang til
personlig data og forklare dette til sine
pasienter
b) De som setter opp systemene kan
for lite om konsekvensene enda til å
programmere systemene sikre nok mot
eksternt innsyn og tilgang allerede fra
start av
c) Det finnes ingen problematikk. Det
er for filosofiske konsekvenser det
argumenteres med imot der ute

La pasient få velferds-teknologiske
tjenester som er så enkle å bruke at
de ikke blir enda en belastning for
pårørende, og tjenester som gjør det
enklere å leve et uavhengig liv og la
familie fungere som familie i stedet for
et hjelpeapparat

Det offentlige henger bakpå når det
kommer til velferdsteknologi og
dermed vil internasjonale, betalbare
tjenester ta over. Dermed mister staten
eierskapet av helsedataene. Samt må
helsefagarbeidere vil ha en stor rolle når
det kommer til personvern og tilgang til
personlig data og forklare dette til sine
pasienter

RIKTIG SVAR
Sjekke om problemene til personen kan
løses ved bruk av teknologi eller bare
ved endring av rommet og lyset f eks.
Lage teknologi som er forståelig for de
ikke-tekniske

HEALTHTECH
SIGRID AKETUN
ERGOTERAPEUT
UTVIKLINGSSENTER
FOR SYKEHJEM OG
HJEMMETJENESTER

Scann og besøk bedriften

https://www.utviklingssenter.no/prosjekter/demens/
omgivelsenes-betydning/kunnskapstjenesten-almas-husog-apne-visninger-kurs
HEALTHTECH med Sigrid Aketun, Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester
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PODKAST #862 BRUKERBEHOV, IKKE SNARVEIER. BRIT STEINNES KRØVEL, UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTE I MØRE OG ROMSDAL

Tema

Perspektiv

Brukerbehov, ikke
snarveier
HEALTHTECH
BRIT STEINNES KRØVEL
LEDER
UTVIKLINGSSENTER
FOR SYKEHJEM OG
HJEMMETJENESTE I MØRE
OG ROMSDAL
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Brit Hildegunn
Steinnes Krøvel som er Leder for utviklingssenter for sykehjem
og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal. Krøvel presiserer i
episoden at velferdsteknologi aldri burde presenteres som en
standardløsning som bare kan «rulles ut». Velferdsteknologi har
ingen verdi dersom det ikke treffer behovet til bruker knyttet
til mestring, frihet, trygghet og at løsningen er minst mulig
inngripende i personens liv. Derfor må det være brukerbehov
som skal være fokuset og det må gjennomføres en grundig
behovskartlegging i forkant. Man kan ikke ta noen snarveier.

Om bedriften

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Brit Steinnes Krøvel

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Ålesund kommune er vertskommune for Utviklingssenter for
sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Møre og Romsdal og
har filialsamarbeid med Kristiansund kommune og med Molde
kommune.

Du vil LØRNE om:

Refleksjon

•
•
•
•

Hva er dine tanker rundt å møte en alderdom med digitale
hjelpemidler?
Lytt til podcast

Velferdsteknologi
Funksjonshemming
Behovskartlegging
Brukerinvolvering

Anbefalt lesing:

• Tjenestedesign, behovsdrevet innovasjon,
tillitsbasert ledelse
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Podkast #862

Dersom teknologien
kan bli så god at den gjør
at du blir hel igjen. Da har
vi fått til noe.
- Brit Steinnes Krøvel

HEALTHTECH med Brit Steinnes Krøvel, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er en del år, men er ikke
gammel. Liker å utforske nye ting
og være i front i utviklingsarbeid.
Jeg blir lett engasjert og liker å
samarbeide med andre for å nå
mål.
Hva kjennetegner velferdsteknologi
for deg?
Noe som kan gjøre et menneske
med en funksjonsnedsettelse
mer funksjonell i eget liv i det
samfunnet personen lever
i. Velferdsteknologi krever
tjenesteinnovasjon og at
fagkompetanse innen ulike felt
ligger i bunnen.
Hvilke muligheter ser du?
Økt grad av selvhjulpenhet
uavhengighet, identitetsbyggende/
bevarende. Teknologien virker
som en katalysator for å øke
kompetansen med hensyn
til lovverk, risikovurdering,
personvern, tverrfaglig samarbeid
og brukerinvolvering.
Hvilke utfordringer ser du?
Krever kunnskap på mange
områder, kulturendring og stor grad
av samhandling/samskaping som vi
ikke har kultur for. Forventningene

om at teknologi skal «rulles ut»
før samfunnet er klart. Jeg er også
redd for at manglende kunnskap
om god innføring vil føre til alvorlige
krenkelser i form av unødvendig
inngripende teknologi.
Hva tenker du om velferdsteknologi
fremover i pleie- og
omsorgssektoren?
Som en mulighet, men ikke
løsningen på alt. Velferdsteknologi
er imidlertid en meget viktig
verktøy for å få et tidsriktig
tjenestetilbud. Om en spør
personer i 60 årene hvordan de
ser på egen alderdom og hva de
ønsker svarer de fleste at de velger
tekniske løsninger om det er mulig
fremfor hjelp av personale. Vi må
benytte personer til det som gir
mellommenneskelig gevinster og
der fagpersoner får tid og rom til å
benytte sin fagkompetanse.

Hvilke nye dilemmaer oppstår for
deg?
Jeg er redd for snarveier.
Teknologiinnføring krever grundig
kompetanse på ulike felt. Om ikke
kompetansen på lovverk, helsefaget
og evne til å lytte til bruker er
tilstede vil bruk av teknologi bli en
forferdelig gal løsning.
Dine viktigste prosjekter siste året?
Videokommunikasjon mellom
beboere og pårørende er fortsatt et
interessefelt og dette er ytterligere
aktualisert under covid 19. Vi har
lært mye av dette. Vi ble også
litt overrasket over hvor godt
dette fungerer for personer med
kognitiv svikt slik som for eksempel
demens.

Noen tips, tanker eller annet som
du vil utfordre studentene våre
med?
Lytt til pasienten og
pårørende. Bli gode på faget,
lovverket, reflekter, opparbeid
samhandlingskompetanse og
teknologikompetanse. Fyll på med
en god porsjon raushet og empati
og så er vi der.
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Hva er din mest positive
overraskelse fra Covid-krisen?
Økt bruk av videokommunikasjon
mellom beboere og pårørende
i en vanskelig tid med besøks
begrensninger i sykehjem. At
næringslivet bidro med midler for å
øke bruken i offentlig sektor og at
kommunene var så klar til å ta det i
bruk «over natten».

KURS SPØRSMÅL
Hvordan jobber man når det kommer til å
dekke et brukerbehov?
a) Man tar en samtale med brukeren og
pasienten, og kartlegger deres behov
utifra hva de sier selv, så dokumenterer
man det, og så lager man en fast
tiltaksplan
b) Det man skaper som et hjelpemiddel
for kunden skal gi dem nok til at de
føler selvråderett. Det som mangler skal
ertsattes med noe som fungerer like
godt. Om de mestrer livet er du i mål!
c) Skap noe som vil ta noe av
belastningen for omsorg- og
helsearbeiderne, de blir bare færre og
færre og godt utviklede tjenester kan ta
mye av jobben

Hvilke konkrete prosjekter snakker de
om i denne episoden, og hva trekker
Brit frem som sitt hjertebarn innen
velferdsteknologi?
a) Videokommunikasjon i sykehjem
b) Spillteknologi brukt i sykehjem
c) GPS brukt i sykehjem

Hva mener Brit om å ta snarveier når det
kommer til å skape velferdsteknologi?
a) Det er lurt! Vi er for opptatt av
å gjøre ting riktig, og da får vi ikke
lært av feil. Dermed går utviklingen
for sakte. Resultatet er mangel på
nødvendig implementering av den
velferdsteknologien som viser seg å
fungere etter å ha blitt testet ut
b) Ved å ta snarveier vil man kunne
prøve og teste ut flere produkter, det vil
fungere bedre enn å vente 8 år på noe
ferdig utviklet som kanskje ikke fungerte
c) Brit mener det tar tid å utvikle noe,
om det tar 8 år, så tar det 8 år. Viktig å
ikke ta for raske beslutninger, gå heller
virkelig inn i sykdommen og pasientens
hverdag før du prøver å finne en løsning
som vil fungere best

RIKTIG SVAR
Det man skaper som et hjelpemiddel
for kunden skal gi dem nok til at de
føler selvråderett. Det som mangler skal
ertsattes med noe som fungerer like
godt. Om de mestrer livet er du i mål!

Videokommunikasjon i sykehjem

HEALTHTECH
BRIT STEINNES KRØVEL
LEDER
UTVIKLINGSSENTER
FOR SYKEHJEM OG
HJEMMETJENESTE I
MØRE OG ROMSDAL

Brit mener det tar tid å utvikle noe, om
det tar 8 år, så tar det 8 år. Viktig å
ikke ta for raske beslutninger, gå heller
virkelig inn i sykdommen og pasientens
hverdag før du prøver å finne en løsning
som vil fungere best

Scann og besøk bedriften

https://www.utviklingssenter.no/utviklingssentre/
more-og-romsdal
HEALTHTECH med Brit Steinnes Krøvel, Utviklingssenter for
sykehjem og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal
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PODKAST #864 TANKER FRA EN MAMMA. BIRGITTE ØGREY, ANNIKEN

Tema

Perspektiv

Tanker fra en mamma

HEALTHTECH
BIRGITTE ØGREY
MAMMA
ANNIKEN

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Birgitte Øgrey
som er Mamma’n til Anniken. Anniken er 18 og har epilepsi,
autisme og psykisk utviklingshemmet, og har bodd i bolig i
mange år. Øgrey og Anniken ble introdusert til Jodacare gjennom
et prøveprosjekt på skolen Anniken gikk på og ble raskt ivrige
brukere av teknologien. Teknologien har gjort at Øgrey føler seg
nærmere Anniken, fordi hun bare ved et klikk kan sjekke hvordan
natten, skoledagen eller ettermiddag/kveld har vært. Det forenkler
også kommunikasjonen med Anniken da Øgrey kan vise henne
bilder og snakke om hva hun har gjort f.eks på skolen

Om bedriften
Jodacare AS er en produsent av medisinsk teknologi i Norge.

Refleksjon
Er du optimist i forhold til omsorgsrolle ved teknologiutvikling?
Fortell hvilke muligheter det kan gi for både pasienter og
omsorgspersoner.

Lytt til podcast

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Birgitte Øgrey

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Velferdsteknologi
Funksjonshemming
Avstandsoppfølging
Pårørende
Overvåking

Anbefalt lesing:

• Thomas Seltzers sin dokumentar om
Amerika
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Podkast #864

Digitale
hjelpemidler som Jodacare
er kun et supplement ikke
en erstatning.
- Birgitte Øgrey

HEALTHTECH med Birgitte Øgrey, Anniken
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er mamma til Anniken på
18 som har epilepsi, autisme
og psykisk utviklingshemmet og
har bodd i bolig i mange år.
Hva kjennetegner velferds—
teknologi for deg?
Det er å kunne benytte seg av
den teknologien som finnes for
å forenkle kommunikasjon i en
travel hverdag og knytte oss tettere
sammen uten å måtte fysisk møtes
Hvordan kom du bort i
velferdsteknologi?
Jeg ble introdusert til Jodacare
som det første virkelige
velferdsteknologi (bortsett fra
Ipad/smartphone da) som et
prøveprosjekt på skolen Anniken
gikk på.
Hvordan har det endret din
hverdag?
Jeg føler meg nærmere Anniken
da jeg bare ved et klikk kan sjekke
hvordan natten, skoledagen eller
ettermiddag/kveld har vært. Det
forenkler også kommunikasjonen
med henne da jeg kan vise henne
bilder og snakke om hva hun har
gjort f.eks på skolen
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Hvilke muligheter ser du?
Nå er et tekst og bilde og video, hva
med en «facetime» funksjon dvs
2 veis kommunikasjon, hva med
å dele vedlegg? (mail funksjon? )
samtidig hold den så enkel som
mulig slik at terskel for bruk er
lav . God nok som den er
Hvilke utfordringer ser du?
Viktig å ha en felles forståelse for
hva som er sensitivt og ikke, og bli
enige om hva som skal deles og
ikke på denne plattformen
Hva tenker du om velferdsteknologi
fremover i pleie- og
omsorgssektoren?
Her er det en vei og gå , It sikkerhet
setter mange begrensninger , her
trengs kompetanse og løsninger
Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Vi satser og vi setter brukerne i
sentrum. Vår erfaring er at det
offentlige er god på å kommunisere
Hva er din mest positive
overraskelse fra Covid-krisen?
Tettere digital kontakt. Flere over
på en digital møteplass.
Et livsmotto i krevende tider?
Kun et tastetrykk unna.

KURS SPØRSMÅL
ed en datter med store
funksjonshemninger og store behov i
hverdagen går det utover familie. Hvilke
tanker deler Birgitte Ørgrey om dette fra
et mamma-perspektiv?
a) Det er vanskelig å strekke til som
forelder og samtidig tilrettelegger,
det blir en stor rolle å ta. Hun mener
at hun får bevare morsrollen bedre
om andre innen fagfeltet tar seg av
tilretteleggingen. Slik får datteren mer
forutsigbarhet i hverdagen
b) Hun mener det er hennes oppgave å
være der for datteren, både som mor og
som en tilrettelegger
c) Birgitte ser seg veldig fornøyd med
den tilretteleggingen hun får. Den gjør
at hun får utfoldet morsrollen helt og
holdtent

Hvilke konkrete oppgaver kan
velferdsteknologi hjelpe til med når det
kommer til datterens handikap?
a) Automatiske rullestoler
b) Om man utvikler et bedre digitalt
overvåkningssyetem ville det hjulpet
både på pasientens frihetsfølelse og
helsearbeiders effektivitet. En skaper
et bedre design på f eks GPS klokker
for pasienter med autisme o.l, mange
er ømfintlige og synes nødvendigvis
ikke det er kult med et design som
designeren synes er kult, de vil helst ha
det enkelt og lite synlig
c) Skape kulere design på hjelpemidler
som varslings-smykker og GPS klokker,
mennesker med nedsatt funksjonsevne
er også interessert i design og stil

Om Birgitte skal nevne tre viktige
hjelpemidler som gjør det enklere å være
omsorgsperson, hva nevner hun først?
a) Digital kontaktbok, en journal som
viser hvordan datterens hverdag har vært
med tekst og bilder, slik får man som
omsorgsperson en trygghet og en god
innsikt i hvordan de man er glad i har det
b) GPS klokke da den er genial for
pasienter og kanskje enda mer genial
for omsorgsperson slik at man har en
trygghet i hvor personen befinner seg
c) Videokommunikasjon som pasient
selv kan bruke etter ønske, dette skaper
en god kontakt, selv i en tid hvor det er
vanskelig å møtes

Om man utvikler et bedre digitalt
overvåkningssyetem ville det hjulpet
både på pasientens frihetsfølelse og
helsearbeiders effektivitet. En skaper
et bedre design på f eks GPS klokker
for pasienter med autisme o.l, mange
er ømfintlige og synes nødvendigvis
ikke det er kult med et design som
designeren synes er kult, de vil helst ha
det enkelt og lite synlig

Digital kontaktbok, en journal som viser
hvordan datterens hverdag har vært
med tekst og bilder, slik får man som
omsorgsperson en trygghet og en god
innsikt i hvordan de man er glad i har det

HEALTHTECH
BIRGITTE ØGREY
MAMMA
ANNIKEN

RIKTIG SVAR
Det er vanskelig å strekke til som
forelder og samtidig tilrettelegger,
det blir en stor rolle å ta. Hun mener
at hun får bevare morsrollen bedre
om andre innen fagfeltet tar seg av
tilretteleggingen. Slik får datteren mer
forutsigbarhet i hverdagen

Scann og besøk bedriften

https://www.jodacare.no/no/brukerhistorier

HEALTHTECH med Birgitte Øgrey, Anniken
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PODKAST #871 SOSIALE ROBOTER I HELSE- OG SOSIALTJENESTER. LISE-MERETE ALPERS, VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE

Tema

Sosiale roboter i helseog sosialtjenester

HEALTHTECH
LISE-MERETE ALPERS
INTENSIVSYKEPLEIER
VID VITENSKAPELIGE
HØGSKOLE
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med intensivsykepleier
på VID vitenskapelige høgskole, Lise-Merete Alpers. VID
vitenskapelige høgskole tilbyr studier i sykepleie, vernepleie,
ergoterapi, sosialt arbeid, teologi, diakoni, ledelse og familieterapi
og en rekke relaterte videreutdanninger og Alpers jobber med en
internasjonal studie som undersøker sykepleieres/jordmødres/
sosialarbeideres syn på bruk av sosiale roboter i helse- og
sosialtjenester. Det forventet at andelen eldre vil øke betraktelig
i fremtiden og at det da vil bli mangel på helsepersonell. Dette vil
føre til utfordringer mtp. helse- og omsorgstjenester. Det mener
Alpers det vil være aktuelt å introdusere sosiale roboter i nær
fremtid

Om bedriften
VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig
høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Deres motto
er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt. Høgskolen
driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag,
pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50
studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål
å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Refleksjon
Lytt til podcast
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Lise Merete Alpers og Silvia Seres diskuterer hva slags rolle
sosiale roboter bør ha i helse-sektoren når teknologien utvikles,
etiske utfordringer, hvorvidt en robot kan ha “compassion” eller
kulturell forståelse. Hvilke funksjoner mener du at sosiale roboter
kan hjelpe oss med i helse-sektoren, kanskje til og med utføre
bedre enn mennesker? Hvilke funksjoner bør robotene ikke være
ansvarlige for?

HEALTHTECH med Lise-Merete Alpers, VID vitenskapelige høgskole

Perspektiv

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Lise-Merete Alpers

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Velferdsteknologi
Forskning
Sosiale roboter
Syn på helse i ulike kulturer

Anbefalt lesing:

• Podcast: www.forskning.no/helseinnvandring-oslomet/

Podkast #871

Menneskelige
relasjoner er viktig!
- Lise-Merete Alpers

HEALTHTECH med Lise-Merete Alpers, VID vitenskapelige høgskole
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Utdannet sykepleier,
intensivsykepleier. Mange
års erfaring fra sykehus;
intensivavdeling, akuttmottak,
postoperativ avdeling. Arbeider
nå som førsteamanuensis ved VID
vitenskapelige høgskole.
Hvordan kom du bort i
velferdsteknologi?
Jeg ble invitert med til å delta i en
internasjonal studie med temaet
sosiale roboter. Studien ledes av
forskere ved Middlesex university
i London. 24 land deltar i studien,
bl.a. Storbritannia, Spania, Polen,
Ungarn, Slovakia, Filippinene,
Nepal, Japan, Iran i tillegg til Norge.
Resultater: Data er ikke ferdig
analysert. Les om «The Research
Centre for Transcultural
Studies in Health»: https://
cultureandcompassion.com/
Hvilke muligheter ser du?
Det kan være et tillegg til
menneskelige ressurser og avlaste
helsepersonell. Det kan også
føre til mindre avhengighet/mer
selvstendighet for pasienter/
brukere

Hvilke utfordringer ser du?
Etiske utfordringer, mindre
menneskelig kontakt
Hva tenker du om velferds
teknologi fremover i pleie- og
omsorgssektoren?
Det er aktuelt bl.a. fordi det
blir stadig flere eldre og fordi
omsorgsbehovene vil øke
samtidig som det er mangel på
helsepersonell.
Noen tips, tanker eller annet som
du vil utfordre studentene våre
med?
Hvilke egenskaper er det viktig at
sosiale roboter/velferdsteknologi
har? Hvordan benyttes det? Kan
det virke fremmed? Redusere
menneskelig kontakt? Hvordan
bruke det på en god måte? Kan
pasienter/brukere få være med
å påvirke/bestemme dette?
(brukermedvirkning)
Dine viktigste prosjekter siste året?
Forskningsprosjekt ved Oslo
universitetssykehus, Avdeling
for smertebehandling, relatert
til pasienter med etnisk
minoritetsbakgrunn.
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Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Det norske velferdssamfunnet er
unikt på flere måter, blant annet
velferdsgoder
Hva er din mest positive
overraskelse fra Covid-krisen?
At det kan fungere med
hjemmekontor

KURS SPØRSMÅL
Lise Merete Alpers forsker på velferdsroboter. Hva nevner hun som noe av det
viktigste vi bør fokusere på i samfunnet,
etterhvert som roboter i større grad tas i
bruk innen helse-sektoren?
a) At vi sørger for å bygge vår egen
industri i Norge som kan produsere
roboter for helse-sektoren
b) At vi er nøye med å definere hvilke
menneskelige kvaliteter disse robotene
bør ha.
c) At vi samarbeider med internasjonale,
ledende selskapene i utviklingen av
sosiale roboter

Hva fokuserte Lise Merete Alpers sin
doktorgrad på?
a) Systemer som trener AI i å uttrykke
hva vi gjenkjenner som empati
b) asienters opplevelser i møte med
nyere helseteknologi
c) Behovet for kulturell kompetanse
blant helsepersonell.

Hva ønsker Lise Merete Alpers at vi
debatterer, i forhold til bruk av sosiale
roboter på fremtidens pleiehjem og
pasienter med demens?
a) Hvordan informasjon som robotene
vil kunne motta fra pasientene lagres og
sikres.
b) Det etiske dilemmaet som kan oppstå
hvis en dement pasient tror at roboten
er levende.
c) Hvordan de sosiale robotene skal
designes for denne målgruppen, om de
kanskje skal respondere til pasientene
som at robotene var helsepersonell, eller
om de overhodet skal føre samtale på
bakgrunn av pasientenes sykdom.

HEALTHTECH
LISE-MERETE ALPERS
INTENSIVSYKEPLEIER
VID VITENSKAPELIGE
HØGSKOLE

RIKTIG SVAR
At vi er nøye med å definere hvilke
menneskelige kvaliteter disse robotene
bør ha.

Behovet for kulturell kompetanse blant
helsepersonell.

Det etiske dilemmaet som kan oppstå
hvis en dement pasient tror at roboten
er levende.

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

HEALTHTECH med Lise-Merete Alpers, VID vitenskapelige høgskole
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PODKAST #883 JAKT KOMPETANSE UAVHENGIG AV FØDSELSDATO. KARI ØSTERUD, SENTER FOR SENIORPOLITIKK

Tema

Perspektiv

Jakt kompetanse
uavhengig av fødselsdato

LØRNSOC
KARI ØSTERUD
DIREKTØR
SENTER FOR
SENIORPOLITIKK
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kari Østerud
som er direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP). SSP jobber for å
synliggjøre hvilke ressurser eldre arbeidstakere er for samfunnsog arbeidslivet i Norge. Yrkesaktive seniorer yter viktige bidrag
til velferdsstaten Norge, og sikrer at vi beholder ressurser og
kompetanse som vi alle trenger. Så hva kan arbeidsplassen bidra
med for å forlenge våre yrkeskarrierer? Og hva kan seniorene selv
gjøre for å holde seg relevante og attraktive så lenge som mulig?

Om bedriften
Senter for seniorpolitikk er et kompetansesenter som arbeider
med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i arbeidslivet.
SSP initierer og støtter forskning innen fagområdet, og bidrar til
samarbeid om seniorspørsmål med myndigheter, virksomheter,
arbeidslivets parter og personalfaglige organisasjoner.

Refleksjon
Hva mener Kari Østerud med at vi i Norge ikke har et naturlig
forhold til aldring i arbeidslivet?
Lytt til podcast

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Kari Østerud

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Seniorpolitikk
Å «redde» velferdsstaten
Yrkesaktive seniorer
Seniorer vs. "de nye hodene"
Senior smart arbeidsgiver

Anbefalt lesing:

• seniorpolitikk.no og abonnere på
vårt nyhetsbrev. Rask og enkel faglig
oppdatering!
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Den panikken jeg
fikk når jeg var en 35 år
gammel leder, den får jeg
ikke lengre.
- Kari Østerud

LØRNSOC med Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er en engasjert senior og
feminist. Min motivasjon er å bidra
til positive holdningsendringer på
basert på ny og oppdatert kunnskap
om eldre. Og, det mye inspirasjon
å hente fra kvinnekampen. Det er
mange negative historiefortellinger
og stereotypiske oppfatninger
om det å bli eldre. Jeg vil fortelle
en annen historie. Det å bli eldre
handler ikke bare om reduksjon
og forfall, men også om vekst og
utvikling.
Hva tror du er relevant kunnskap
eller evner for fremtiden?
Dette har vi gjort flere analyser og
framtidsbeskrivelser av i regi av
Senter for seniorpolitikk. Og ifølge
våre eksperter vil blant følgende
fire egenskaper være viktige:
1. Sosial kompetanse.
Menneskekunnskap og empati
2. Jobbe konsentrert og fokusert
over tid. Greie å jobbe seg forbi
«kjedelighetspunktet», og ikke la
seg distrahere digital underholdning
og statusoppdateringer.
3. Vi må bli bedre på evnen til
kritisk å håndtere og forstå data og
informasjon fra mange ulike kilder,
– i en overflod av både relevant
og irrelevant informasjon. Vi må

kunne styre unna «fake news» og
ikke bare søke bekreftelse av egne
standpunkter.
4. Skaperkraft og kreativitet. I
arbeidslivet er det viktig å bygge
inn toleranse for usikkerhet – og
kanskje mindre skråsikkerhet?
Nye data-dilemmaer – noe her du
vil snakke om?
Mulighet for kompetanseutvikling
har stor betydning for hvor lenge
folk arbeider. Arbeidsplassen
er en velegnet læringsarena for
seniorene, men det forutsetter at
man får anledning til å delta «der
det skjer». Det ser ut til at seniorer
i mindre utstrekning involveres i
utviklingen av nye arbeidsprosesser,
ny teknologi og dermed ny læring.
Norsk seniorpolitisk barometer
viser at yngre medarbeidere
foretrekkes når ny teknologi og
nye arbeidsmetoder skal innføres.
Dette er bekymringsfullt, og
svekker seniorenes muligheter for
å tilegne seg den kompetansen
som kreves for å jobbe på nye
måter. Vi må slutte å tenke at det
«nye» arbeidslivet passer best
for de unge. Både unge og eldre
må involveres i utvikling av nye
arbeidsprosesser og ny teknologi,
både unge og eldre må delta i
kompetanseutviklingsprogrammer.
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Dine 3 viktigste prosjekter siste
året?
- Mitt hovedprosjekt pågår hele
tiden: at flere får relevant kunnskap
eldre og arbeid – og at flere jobber
lenger
- I år selvfølgelig: omstille
organisasjonen jeg leder til nye
måter å jobbe som følge av
koronarestriksjoner. Det handler
dels om å ta i bruk teknologi, men
også hvordan beholde og utvikle
arbeidsmotivasjon og utvikle
samarbeid – når vi ikke kan møtes.
- På et litt lavere plan: skriving av
et nytt kunnskapsnotat – kommer i
desember
Ditt livsmotto?
Jeg prøver å være snill.

KURS SPØRSMÅL
Hvorfor må vi jobbe lenger?
a) Hvis vi øker gjennomsnitlig
avgangsalder med ett år vil
velferdsstaten få en gevinst på 40
milliarder kroner og vi må jobbe lenger
for å unngå lavere pensjonsytelser i
framtiden
b) Vi må ikke jobbe lenger, men de fleste
ønsker en mulighet til å jobbe lenger og
det vil også holde dem friske lenger og
samtidig øke deres livskvalitet
c) For å styrke arbeidskraften i en
framtid med altfor mange eldre i forhold
til yngre

Hva kan seniorer gjøre selv for
å være relevante og attraktive i
jobbsammenheng?
a) Minske kravene sine når det gjelder
arbeidsstillinger i jobbmarkedet og være
forberedt på mye endringer
b) Holde på lederstillingene sine og om
de skal søke på nye stillinger så vil man
råde til å ikke skrive alder i cv
c) Alltid lære seg noe nytt og
bruke hjernen, samtidig konvertere
kompetansen sin i en annen bransje eller
sektor og være åpen for å måtte skifte
jobb flere ganger

Hva kan en arbeidsplass bidra med for å
forlenge yrkeskarrieren?
a) Tilrettelegge arbeidshverdagen for
seniorer slik at de kan føle mestring og
klare arbeidsoppgavene tross at de blir
mer sliten enn sine yngre kollegaer
b) Arbeidsgivere må være klar over sine
fordommer og vite at alder er en dårlig
predikator for hva man kan bidra med i
arbeidslivet
c) Skape et godt miljø for sine ansatte
med gode ordninger for seniorer som
ønsker å trappe ned eller søke nye
stillinger

Alltid lære seg noe nytt og bruke hjernen,
samtidig konvertere kompetansen sin i
en annen bransje eller sektor og være
åpen for å måtte skifte jobb flere ganger

Arbeidsgivere må være klar over sine
fordommer og vite at alder er en dårlig
predikator for hva man kan bidra med i
arbeidslivet

LØRNSOC
KARI ØSTERUD
DIREKTØR
SENTER FOR
SENIORPOLITIKK

RIKTIG SVAR
Hvis vi øker gjennomsnitlig avgangsalder
med ett år vil velferdsstaten få en gevinst
på 40 milliarder kroner og vi må jobbe
lenger for å unngå lavere pensjonsytelser
i framtiden

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

LØRNSOC med Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk
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PODKAST #884 GAMMEL DAME ER LETT Å VENDE. METTE BUGGE, AFTENPOSTEN

Tema

Perspektiv

Gammel dame er lett å
vende

LØRNSOC
METTE BUGGE
JOURNALIST
AFTENPOSTEN

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Mette Bugge som
har vært journalist i Aftenposten i snart 43 år. De snakker om det
å være senior i arbeidslivet og veien til et lykkelig og langt liv for
seniorer. Bugge sier at jobb er og har alltid vært en viktig del av
livet hennes. Bugge sier selv at hun aldri har vært så god som nå
og heller ikke like motivert som nå. Så hva er det som «driver»
Bugge og hvorfor er hun så glad i jobben? Og hva kan andre
seniorer lære av Bugge?

Om bedriften
Aftenposten er en norsk dagsavis med riksdekkende distribusjon.
Avisen er basert i Oslo. Den er Norges største avis målt i opplag.
Avisen var i nyere tid den eneste norske avisen som kom ut
med to daglige utgaver. Morgenutgaven var riksdekkende, mens
ettermiddagsutgaven, Aften, var lokalavis for Oslo og omegn.

Refleksjon
Hva mener Mette Bugge med team som metode på
arbeidsplassen?
Lytt til podcast

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Mette Bugge

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Seniorpolitikk
Digitalisering
Journalistikk
Deltagelse

Anbefalt lesing:
• Artikkel på hjemmesiden til SSP skrevet
av Tora Herud fra 28. april 2017 hvor
Bugge snakker om digital omstilling i sitt
foredrag i serien Seniorer om seniorer.
• Bugge skal også gi ut bok i første kvartal
neste år, trolig mars, om det å være
senior i arbeidslivet. Forlaget er Cappelen
Damm. De spurte Bugge etter at hun ble
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kåret til Årets seniorprofil i Norge i 2016.
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Du må henge med
og ikke være redd, det er
ikke noe hokus pokus, selv
ikke digitalisering.
- Mette Bugge

LØRNSOC med Mette Bugge, Aftenposten
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Sportsjournalist, jobbet snart
43 år i Aftenposten, brenner for
jobben, aldri vært så motivert
som nå (Men jeg har alltid vært
svært motivert). Eller ivrig, liker
å snakke med folk og finne gode
historier. Sportsjournalist nummer
1 i Norge, det vil si som medlem
i Sportsjournalistenes forbund.
Første kvinne som kom helt opp
(he-he-du rykker frem når andre gir
seg eller dør)
Hva er det viktigste oppdraget i
din organisasjon, og hvorfor trigger
dette deg?
Å kunne bidra til samfunns
oppdraget, sette søkelys på mange
viktige hendelser i samfunnet vårt.
Det gir mening og mulighet til å
være med på å endre noe.
Hva bidrar du med på en unik måte,
hva bør vi alle lære fra deg?
På jobben ble jeg plukket ut i
Spydspissgruppen for å bidra i
overgangen fra papir til digitale
flater. “Så lyset”. Syntes det var
veldig gøy å få den utfordringen, og
har senere alltid tenkt digitalt først.
Jeg ønsker å bidra til å knuse noen
myter i synet på seniorer. Ønsker
å henvende meg til ledere, slik at
260 LØRNSOC med Mette Bugge, Aftenposten

ikke seniorer blir oversett, men får
samme mulighet som yngre. Vi må
bli stilt krav til, men også stille krav
til oss selv. Mangfold på jobben er
viktig, og det inkluderer forskjell i
alder.
Hva tror du er relevant kunnskap
eller evner for fremtiden?
Teknologi, forståelsen av det. Det å
kunne se ting i sammenheng.
Men omsorg vil alltid bety mye når
det gjelder evner. Det å ha omtanke
og bry seg om andre. Det blir et
fattigere samfunn hvis alt skal
overlates til maskinene. Men de blir
også viktige.
De nye jobbene – alle skal med
eller jakt på nye hoder?
For samfunnets del tror jeg på
at alle skal med. Utenforskap
skaper så mange problemer både
for den enkelte og for samfunnet.
derfor må fanen for utdannelse og
kompetanseheving holdes høyt,
men det betyr ikke lenger årevis
på høyskoler og universiteter. Flere
muligheter til å finne veier som
unge vil trives med, mener jeg er
lurt.
Dine beste tips til lignende
selskaper? "Utnytt" de ansatte “for
alt de er verdt”. Det vil si - gi folk
muligheter til å vokse. Det tror jeg
en bedrift vil få mye igjen for.

KURS SPØRSMÅL
Hvilke styrker har seniorer i arbeidslivet,
ifølge Mette Bugge og Silvija Seres?
a) Seniorer har mer tverrfaglig
kompetanse og de kan være gode
støttespillere for de yngre på jobben
b) Seniorer kan se de lange linjene, de
har masse erfaring og kan være gode
støttespillere for de yngre på jobben
c) Seniorer har en annen arbeidskultur
og er mer pliktoppfyllende arbeidstakere,
de har også god erfaring og kan være
gode støttespillere for de yngre på
jobben

Hva er det mennesker kan gjøre som
ikke roboter kan innenfor journalistikk?
a) Ta bilder
b) Lage fortellende historier
c) Roboter kan gjøre alt mennesker kan
gjøre innenfor journalistikk

Hvilken metode mener Mette Bugge en
kan få frem mer av på arbeidsplassen?
a) Team som metode
b) Lytting som metode
c) Humor som metode

LØRNSOC
METTE BUGGE
JOURNALIST
AFTENPOSTEN

RIKTIG SVAR
Seniorer kan se de lange linjene, de
har masse erfaring og kan være gode
støttespillere for de yngre på jobben

Lage fortellende historier

Team som metode

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

LØRNSOC med Mette Bugge, Aftenposten
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PODKAST #886 JOBB LENGER, MEN HVORDAN?. KRISTIN LANGNES, 50 TIL 100

Tema

Perspektiv

Jobb lenger, men
hvordan?

LØRNSOC
KRISTIN LANGNES
DAGLIG LEDER OG
MEDGRUNNLEGGER
50 TIL 100
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kristin Langnes
som er daglig leder og grunnlegger av SISU Business og daglig
leder og medgrunnlegger i 50 til 100. 50 til 100 støtter seniorer
som ønsker å starte egen virksomhet eller som sysler med
gründer-ideer. Nettverket er åpen for dem som ønsker å koble
yngre og eldre gründere og for å utforske ideer sammen. Langnes
gir i samtalen gode råd til deg som går med en gründer-drøm og
setter søkelys på gründerskap og seniorer.

Om bedriften
«50 til 100»- nettverket er for mennesker på 50 + som ønsker
å bidra mer enn det de gjør i dag. Nettverket støtter seniorer
som ønsker å starte egen virksomhet eller som sysler med
gründerideer. Nettverket er åpen for dem som ønsker å koble
yngre og eldre gründere og for å utforske ideer sammen.

Refleksjon
Hvilke fordeler har eldre i arbeidslivet og om de ønsker å starte en
bedrift i godt voksen alder?
Lytt til podcast

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Kristin Langnes

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Seniorpolitikk
Intellektuell alder
Ung vs. senior kvaliteter
Viktigheten av mangfold

Anbefalt lesing:

• The Originals – How the NonConformists change the world av Adam
Grant og ROC
• Entreprenørskap - en håndbok av Yngve
Dahle
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Når en senior må
gå fra en stilling blir det
ofte lagt opp til at de
skal gå på CV kurs for å
skrive en bedre CV som
tilrettelegges den jobben
de nettopp har mistet, men
det er ikke sikkert de vil
være aktuelle for lignende
stillinger i andre bedrifter
og det er heller ikke sikkert
de selv ønsker å jobbe med
dette. Dette må vi endre.
- Kristin Langnes

LØRNSOC med Kristin Langnes, 50 til 100
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Voksen kvinne på 63 år med
masse SISU, lang erfaring fra norsk
næringsliv. Senior entreprenør,
sertifisert business coach, lang
erfaring med å bistå mennesker i
tøffe endringsprosesser. Skapte
min egen bedrift for å kunne jobbe
så lenge jeg vil, med det jeg vil, så
mye jeg vil. Hater å sløse ressurser,
og dårlige løsninger. Typisk
pensjonstaper - skaper derfor mitt
eget.
Hva er det viktigste oppdraget i
din organisasjon, og hvorfor trigger
dette deg?
Vi skaper nye muligheter for
mennesker på 50+ for å bygge
nye initiativer bedre rustet
for fremtiden. Slik setter vi
kompetanse i arbeid.
Vi som samfunn har ikke råd til
å sløse bort all den kompetanse
og erfaring denne økende gruppe
mennesker innehar. Skal vi løse alle
de utfordringer vi som samfunn
står overfor må vi være en del av
løsningen - ikke sees på som et
problem som skal løses....
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Hva bidrar du med på en unik måte,
hva bør vi alle lære fra deg?
Jeg får tilbakemeldinger om at jeg
inspirerer, både ved å gå foran med
egne valg og ikke minst legge til
rette for og være en stemme for
50+ som innovasjonsressurs.
Hva tror du er relevant kunnskap
eller evner for fremtiden?
Forstå at man ikke kan forvente å
få en jobb servert og beholde den
hele livet.
Dine 3 viktigste prosjekter siste
året?
Oppstartsprogram for mennesker
på 50+ - Oppstart i 100 50 til 100 Nettverk for bedre løsninger.
Påbegynne kompetansebank og
etablere partnerskap.
Viktigste nye perspektiver fra
Covid-19?
Erfare behovet for å møtes
fysisk, erfare at aktiviteter kan
gjøres digitalt, enklere tilgang
til mennesker. Mange kreative
løsninger og endringsevne, verdien
av å bo i Norge.

KURS SPØRSMÅL
Hva kan de yngre lære av de eldre i
arbeidslivet?
a) De yngre har mye å lære fra de eldres
arbeidsmoral og pågangsmot
b) De yngre har mye å lære fra de eldres
erfaring og prioriteringsevne
c) De yngre har ikke så mye å lære av
de eldre da kunnskapen til de eldre er
utdatert

Hva kan de eldre lære av de yngre?
a) De eldre kan lære om nye digitale
løsninger fra de yngre slik at de vet
hvilke muligheter de har om de ønsker å
utvikle noe nytt
b) De eldre har mye å lære av de
yngre når det kommer til tempo i
jobbsammenheng
c) De eldre har ikke så mye å lære av de
yngre siden de sitter med mye erfaring

Hvilke fordeler har eldre gründere?
a) Eldre gründere har mer kapital og
større sikkerhet når det kommer til å
etablere et selskap enn en i starten av
20-årene
b) Eldre gründere har dessverre ingen
fordeler når det kommer til etablering av
sitt selskap
c) Eldre gründere har 1,8 ganger større
sjanse for å etablere et vekstselskap enn
en på 30 år

LØRNSOC
KRISTIN LANGNES
DAGLIG LEDER OG
MEDGRUNNLEGGER
50 TIL 100

RIKTIG SVAR
De yngre har mye å lære fra de eldres
erfaring og prioriteringsevne

De eldre kan lære om nye digitale
løsninger fra de yngre slik at de vet
hvilke muligheter de har om de ønsker å
utvikle noe nytt

Eldre gründere har 1,8 ganger større
sjanse for å etablere et vekstselskap enn
en på 30 år

Scann og besøk bedriften
https://50til100.no/

LØRNSOC med Kristin Langnes, 50 til 100
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PODKAST #887 DRIVKRAFT I NORD. ANNE HUSEBEKK, UIT - NORGES ARKTISKE UNIVESITET

Tema

Perspektiv

Drivkraft i nord
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med rektor og
professor ved UiT, Norges Arktiske universitet, Anne Husebekk.
I samtalen lærer vi mer om alt det spennende som utvikles i
nord, fra fornybar energi til byggteknologi og mer. UiT består
av 3000 kandidater per år fra hele bredden i universitetet og
forskningsresultater som betyr nye muligheter for forståelse og
fremskritt.

POLITICS
ANNE HUSEBEKK
REKTOR
UIT - NORGES ARKTISKE
UNIVESITET
Podcaster gjort i samarbeid med:

Om bedriften
UiT Norges arktiske universitet, opprettet ved stortingsvedtak
av 28. mars 1968, men ble åpnet først i 1972. UiT er et
breddeuniversitet som har særlig fokus på å skape og formidle
kunnskap om nordområdenes kultur, natur og samfunn. Etter
sammenslåingen med Høgskolen i Tromsø i 2009 og Høgskolen i
Finnmark i 2013 har universitetet også et betydelig tilbud innen
profesjonsutdanning.

Refleksjon
For å forske på nordlig klima er UiT - Norges Arktiske universitet
avhengig av å benytte satelitter og teknologi. Hvorfor det?

Lytt til podcast

Tema:		

POLITICS

Gjest:

Anne Husebekk

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

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

Anbefalt lesing:

• Er inspirert av Fridtjof Nansen og er på
vei inn i bind to av Harald Dag Hjølles
fasinerende biografi om Nansen.
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Jeg inspireres av
muligheten til å lede en
stor organisasjon slik at
medarbeidere og studenter
yter sitt beste og at UiT
er med på å utvikle NordNorge, Norge og verden.
- Anne Husebekk

POLITICS med Anne Husebekk, UiT - Norges arktiske univesitet
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Hardtarbeidende kvinne inspirert
av muligheten til å lede en stor
organisasjon slik at medarbeidere
og studenter yter sitt beste og at
UiT er med på å utvikle Nord-Norge,
Norge og verden.
Hva leverer din organisasjon,
enklest forklart?
3000 kandidater per år fra
hele bredden i universitetet og
forskningsresultater som betyr
nye muligheter for forståelse og
fremskritt.
Hva er du best på?
Tenke nye løsninger, motivere for
endring.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
En blanding av relasjonsforståelse
og teknologisk innsikt.

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi
kan lære mer?
Er inspirert av Fridtjof Nansen og
er på vei inn i bind to av Harald
Dag Hjølles fasinerende biografi om
Nansen.
Data som nasjonal ressurs –
personalisering eller personvern;
kapital flukt eller digital skatt?
Personalisering eller personvern.
Algoritme som styringsverktøy
– optimalisert samfunn eller
mennesker i sentrum?
Mennesker i sentrum.
Norges unike posisjon
og muligheter – nasjonal
selvstyring m/ fokus vs globale
forretningsmodeller?
Globale forretningsmodeller.
De nye jobbene – alle skal med
eller nerdenes hevn?
Alle skal med.

Noen interessante nye dilemmaer?
Beholde det menneskelige i det
teknologiske.

Regulering som stimulerer
innovasjon – beskytte det gamle
eller bygge det nye?
Bygge det nye.

Hvem inspirerer deg?
Nære kollegaer, store tenkere og
kloke politikere.

Livslang læring nå – tverrfaglighet
eller dybde; teori eller praksis?
Ja takk begge deler.
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Ditt viktigste prosjekt det
sisteåret?
Dette er mitt siste (8.året) år som
rektor. Mange prosjekt skal i havn.
Tips til modernisering i din sektor?
Starte diskusjon om universitetenes
organisering og stillingsstruktur.
Har Norge noen unike muligheter?
Godt sosialdemokrati, gratis
utdanning og muligheter for livslang
læring.
Beste overraskelse fra Covid-19?
Reiser nesten ikke og oppdager
hvor fint det er å utvikle egen
organisasjon ved tilstedeværelse.

Kan bærekrafts brukes som
vekstmotor?
Absolutt, utvikler nå Arctic
resilienceaccelerator og bruker
bærekraft som vekstmotor.
Ditt favorittuttrykk, i krevende
tider?
Hold ut!

KURS SPØRSMÅL
I 2013 endret UiT (Universitetet i
Tromsø) ledelse og dannet sammen
med Høgskolen i Finnmark et nytt
universitet. Hva heter det og hva er
deres hovedfokus?
a) Universitetet i Tromsø - Norges
arktiske universitet. De utnytter
sin sentrale plass i nord til å blant
annet forske på hav, kultur, språk og
mennesker i nordlige miljø
b) Nord universitet. Med nærhet til
samfunns -og arbeidsliv skal Nord
universitet bidra til å løse regionale,
nasjonale og globale utfordringer
c) NTH (Norges tekniske høyskole). Her er
bærekraft hovedfokus med forskning på
miljø, økonomi og sosiale forhold

Hvilken kunnskap mener Anne Husebekk
er viktig og nødvendig uansett fagfelt?
a) Gode samarbeidsevner på tvers av
faggrenser
b) God menneskelig forståelse
c) God digital forståelse som inkluderer
koding

Anne forteller om at de har tatt avstand
fra fisjonsenergi og radioaktivitet. Hun
meddeler nå at grunnet nye, sterke
materialer har de kunnet satse på en
type ren energi som kan være verdens
mest miljøvennlige, hvilken type energi
er dette?
a) Fusjonsenergi, den energien som
frigjøres når atomkjerner smelter
sammen
b) Termisk energi, hvor materialets indre
verdi spiler en viktig rolle
c) Potensiell energi, hvor legemet
befinner seg i et ytre kraftfelt og holdes
sammen ved krefter som varierer
avstanden og omformes til kinetisk
energi i form av bevegelse

POLITICS
ANNE HUSEBEKK
REKTOR
UIT - NORGES
ARKTISKE UNIVESITET

RIKTIG SVAR
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske
universitet. De utnytter sin sentrale plass
i nord til å blant annet forske på hav,
kultur, språk og mennesker i nordlige
miljø

God digital forståelse som inkluderer
koding

Fusjonsenergi, den energien som frigjøres
når atomkjerner smelter sammen

Scann og besøk bedriften
https://uit.no/startsida
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PODKAST #894 VAKSINERING UNDER EN PANDEMI. ANN KARIN SWANG, LANDSGRUPPEN AV HELSESYKEPLEIERE

Tema

Perspektiv

Vaksinering under en
pandemi

HEALTHTECH
ANN KARIN SWANG
LEDER
LANDSGRUPPEN AV
HELSESYKEPLEIERE
Podcaster gjort i samarbeid med:

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

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

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

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Ann Karin Swang

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

INNLANDET

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

Helsesykepleiere
Vaksiner
Covid pandemien
Forberedelser til neste pandemi
Logistikk

Anbefalt lesing:

• www.nsf.no
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Vaksinasjon er en
spesialoppgave, det er ikke
noe alle kan.
- Ann Karin Swang

HEALTHTECH med Ann Karin Swang, Landsgruppen av Helsesykepleiere
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Intervju
Hva er det viktigste lytterne skal ta
med seg fra denne podkasten?
At det er viktig å tørre å prøve noe
nytt/tenke nytt.
Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er en aktiv, strukturert jente
som liker både tradisjoner og
nytenkning. Jeg liker godt å lede,
er flink til å få med meg folk og har
stor arbeidskapasitet. Jeg er veldig
sosial og elsker å ha folk rundt
meg/party! Det sies også at jeg er
tydelig…
Hva er det viktigste du har lært av
Covid-krisen?
At alt går. Man må bare ta et skritt
ad gangen.
Hva ønsker du at andre skal ta med
seg fra Covid-krisen?
At alt ikke var bra før! Det er mange
erfaringer vi har nytte av når dette
er over.
Hvordan har det endret din
hverdag?
Slipper å pendle 3 timer hver dag,
men skillet mellom jobb og fritid
viskes ut og det er blitt MYE JOBB!
Savner det sosiale.

Hvilke muligheter ser du?
Alle kriser gir også mulighet for
vekst. Jeg håper og tror at vi kan
effektivisere for eksempel møter.
Flere kan få med seg kurs og
foredrag.
Hvilke utfordringer ser du?
Enda flere ensomme, mer
utenforskap og de sosiale
forskjellene øker.
Hva tenker du om teknologi
fremover i pleie- og
omsorgssektoren?
Teknologi kan aldri erstatte møter
mellom mennesker. I vår tjeneste
er det mange helseundersøkelser
som ikke blir de samme på digitale
plattformer. Vi må kunne ta i/
på barna og se kroppsspråket.
Det er utfordringer med tanke på
taushetsplikten, lagring og misbruk.
Hva med dokumentasjon?
Men det er fint med flere trygge
digitale plattformer for dialog
og ikke minst for møter og
informasjon.
Noen tips, tanker eller annet som
du vil utfordre lytterne våre med?
Det er aldri for sent å ta i bruk nye
hjelpemidler og alle kan lære det.
Håper helsesykepleiere nå står frem
og ønsker å få bedre teknologisk
utstyr der ute i kommunene!!
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KURS SPØRSMÅL
Hva trenger helsesykepleiere fremover?
a) Selv med flere mannlige søkere
etter navnebyttet helsesøster til
helsesykepleier, så er det ikke nok menn
som kommer inn på utdanningen, dette
bør endres på om man ønsker bedre
kvotering innen yrket
b) Selv etter navnebyttet som gikk fra
helsesøster til helsesykepleier ser man
ingen tegn til flere mannlige søkere til
utdanningen, dette må endres på om
man ønsker bedre kvotering innen yrket
c) Selv etter navnebyttet som gikk fra
helsesøster til helsesykepleier gikk antall
mannlige søkere ned når det gjelder
denne utdanningen, dette må endres om
man ønsker en bedre kvotering innen
yrket

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

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

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

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

HEALTHTECH
ANN KARIN SWANG
LEDER
LANDSGRUPPEN AV
HELSESYKEPLEIERE

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

Scann og besøk bedriften

https://www.nsf.no/fg/helsesykepleiere

HEALTHTECH med Ann Karin Swang, Landsgruppen av Helsesykepleiere
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PODKAST #895 OMSORG, ETIKK OG HELSETEKNOLOGI. RANVEIG LIE, KLØFTA BO OG AKTIVITETSSENTER

Tema

Perspektiv

Omsorg, etikk og
helseteknologi

HEALTHTECH
RANVEIG LIE
SPESIALSYKEPLEIER/
GERIATRISK SYKEPLEIER
KLØFTA BO OG
AKTIVITETSSENTER
Podcaster gjort i samarbeid med:

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

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

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

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Ranveig Lie

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

INNLANDET

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Ensomhet
Teknologi vs sosiale behov
Etikk i omsorgen
Velferdsteknologi

Anbefalt lesing:

• www.nsf.no
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Flere kloke hoder og
ikke bare varme hender.
- Ranveig Lie

HEALTHTECH med Ranveig Lie, Kløfta Bo og Aktivitetssenter

275

Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Hvem jeg er? Jeg er kompleks
– satt sammen av oppvekst,
erfaringer og skolegang. Jeg er
samfunnsengasjert og går ikke av
veien for en diskusjon. Tåler godt å
være uenig så lenge man er enige
om at det er forskjell på sak og
person. Opptatt av å finne gode
løsninger for fellesskapet/flest
mulig.
Hva er det viktigste du har lært
av Covid-krisen?
Om det er noe man har lært av
Covid-krisen? Ja, det er jo hva
som er det viktigste i livet. Hva er
nødvendig for å overleve? Hva kan
man greie seg uten? Tæring etter
næring?
Hva ønsker du at andre skal ta med
seg fra Covid-krisen?
Alle har vel fått endret hverdag
under denne pandemien. Privat
har vi endret noe. Krympet
antall personaler vi har kontakt/
nærkontakt med. Reisemønster
har endret seg. Arbeidsmessig
har det endret seg mye. De ulike
restriksjonene, særlig de som
har gått ut over det pasientnære
arbeidet og pårørende.

Muligheter? Utfordringer?
Alle velferdsteknologiske
nyvinninger krever nettopp
teknologi. Veldig mange faller
utenfor. Ikke bare innenfor min
sektor som oftest omhandler
eldre mennesker, men også andre
grupper. Alt fra dårlig økonomi til
de som bor så utenfor all farvei at
de ikke har annet enn den gamle
kobbertråden tilgjengelig. Blir ikke
mye teknologi i den. Teknologi
i Pleie og omsorgssektoren er
kommet for å bli, men den må ikke
overta den mellommenneskelige
kontakten. Politisk kan det godt
hende det er «forsvarlig» å ha ulike
typer av smart-hus teknologi men
den personlige kontakten mellom 2
må aldri bli borte.
Tips og tanker?
Nei si det…. Det må bli tilbake til
mulighetene som ligger tilgjengelige
i teknologien og at det er vi
«hjelperne» som sammen med
brukerne av de ulike tjenestene
som må finne de gode løsningene,
og ikke de ulike produsentene.
Dilemmaer innen Helseteknologi?
Dilemmaer med Helseteknologi er
det flere av, men for meg personlig
er det de ulike etiske utfordringene.
Er det overvåkning? Trygghet?
Ansvar? Gråsoner hele veien… f. eks
Den pågående diskusjonen om GPS
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for personer med demens. Hvorfor
kan ikke min mor/far/ektefelle som
bor på sykehjem få en GPS så de
kan gå tur. Et spørsmål vi ofte får
servert. Mine etiske betenkeligheter
er hvem sitt ansvar blir det dersom
vedkommende skader seg? En GPS
forhindrer ikke at noen går ut i
trafikken? Eller at noen plutselig får
et angstanfall fordi de har gått på
en buss på vei til en jobb de sluttet
i for 30 år siden? Eller at noen har
falt utfor en skråning….
Ditt viktigste prosjekt siste året?
Mitt siste prosjekt som dessverre
ikke ble gjennomført nettopp på
grunn av Covid-situasjonen var
et samarbeidsprosjekt mellom
Frivilligsentralen i Ullensaker, Røde
Kors og Ullensaker kommune om
«feriekoloni for hjemmeboende
eldre». Leieavtale med Romerike

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

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

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

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

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

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

HEALTHTECH
RANVEIG LIE
SPESIALSYKEPLEIER/
GERIATRISK SYKEPLEIER
KLØFTA BO OG
AKTIVITETSSENTER

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

Scann og besøk bedriften

https://www.ullensaker.kommune.no/
virksomheter/klofta-bo-og-behandlingssenter/
HEALTHTECH med Ranveig Lie, Kløfta Bo og Aktivitetssenter

277

PODKAST #896 SENIORPOLITISK BAROMETER. LENE RATHE, IPSOS

Tema

Perspektiv

Seniorpolitisk barometer

LØRNSOC
LENE RATHE
SENIORKONSULENT
IPSOS

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seniorkonsulent
i analyseinstituttet Ipsos, Lene Rathe. Rathe har nylig
gjennomført Norsk seniorpolitisk barometer (2020) på oppdrag
for Senter for seniorpolitikk – en undersøkelse som startet
opp i 2003. I denne undersøkelsen har de sett om det er noen
endring i hvor lenge vi ønsker å jobbe og hva vi tenker om
pensjonstilværelsen mm. Rathe og Seres snakker om resultatene
fra denne undersøkelsen og hva de generelle holdningene i
arbeidslivet og samfunnet er til seniorenes attraktivitet og evne til
å lære seg nye ting.

Om bedriften
Ipsos er et franskeid selskap som finnes i 88 land i verden.
Ipsos Norge er et av Norges største og eldste innen
omdømme- og brukerundersøkelser, befolkningsundersøkelser,
holdningsundersøkelser og meningsmålinger.

Refleksjon
Kan korona ha hatt en innvirkning i hvordan mennesker svarte på
årets undersøkelse når det gjaldt ønsket pensjonsalder? Og hva
kan det si oss at offentlige ledere og kvinner er de mest positive
når det gjelder høy alder blant ansatte?
Lytt til podcast

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Lene Rathe

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Holdninger til og oppfatninger om
eldre i arbeidslivet
• Befolkningsundersøkelse
• Seniorpolitikk
Anbefalt lesing:

• Podcaster: Drivkraft, Sånn er du, Godt
nok for de svina med Anita Krohn
Traaseth
• LØRN TECH dvs. podcaster om levd liv,
mennesker, relasjoner og arbeidsliv.
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I undersøkelsen
spurte vi hvilken av disse
aldersgruppene du helst
ønsker å ha i et team,
de under 30 eller over
60 og her svarte 6/10 at
de ønsker å jobbe med
de under 30 år. Dette
gjaldt også de eldste
aldersgruppene. Vi ser
mange positive holdninger
i undersøkelsen til
seniorer, men på dette
spørsmålet kan det være vi
ser litt tendenser til denne
"ungdomsforelskelsen".
- Lene Rathe
LØRNSOC med Lene Rathe, Ipsos
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er seniorkonsulent
tilknyttet fagområdet Public
Affairs (Forskning, politikk og
samfunn) i Ipsos. Jeg er utdannet
samfunnsøkonom (cand.polit.)
fra UiB (2003) og har arbeidet i
Ipsos siden august 2015. Der er
jeg spesialist på målgruppestudier
og befolkningsundersøkelser, og
har erfaring med både kvantitative
og kvalitative metoder. Jeg har
tidligere jobbet i Arbeids- og
sosialdepartementet (20052015) og har et opphold i EUkommisjonen (2013-2014).
Hva er det viktigste oppdraget i
din organisasjon, og hvorfor trigger
dette deg?
Da vil jeg trekke frem Norsk
seniorpolitisk barometer. Ipsos
gjennomfører Norsk seniorpolitisk
barometer på oppdrag for Senter
for seniorpolitikk. Barometeret
består av tidsserier fra 2003 til
2020 for en rekke indikatorer, noe
som gjør det til et sjeldent rikt
datasett. Jeg har også vært bruker
av barometeret fra tiden min i
departementet.
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Hvor lenge har vi lyst til å
jobbe og hva tenker vi om
pensjonstilværelsen?
Slakk nedgang i alder for ønsket
pensjonsavgang de siste fem årene
Yrkesaktive oppgir i gjennomsnitt
at de kunne tenke seg å tre ut av
arbeidslivet når de er 65,2 år, noe
som er samme nivå som i fjor. Det
var en økende trend i denne
alderen fra 2003 frem mot 2015.
Deretter har det vært en slakk
nedgang fra 66,2 år (2015) til 65,2
år (2020). I år oppgir de yrkesaktive
i gjennomsnitt at de kan tenke seg
å tre ut av arbeidslivet over 4 år
senere enn i 2003.
Noen yrkesaktive gleder seg til å
gå av med pensjon (36 %), mens
andre gruer seg (13 %), se neste
spørsmål.
Arbeidslivets oppfatninger av og
holdninger til eldre arbeidstakeres
arbeidsprestasjoner, attraktivitet
og evne til å lære nye ting?
Fremdeles flertall med positive
oppfatninger av seniorers
arbeidsprestasjoner
Stabilt 75 % er enige i at
arbeidstakere over 60 år har minst
like gode arbeidsprestasjoner som
de under 60 år, mens drøyt 1 av
10 er uenige. Over 6 av 10 er enig
i at mange 70-åringer kan yte like
mye i jobb som 55-60-åringer. I
tillegg er over halvparten fremdeles

uenig i påstanden om at eldre
arbeidstakere bør kunne sies
opp før yngre når en bedrift må
nedbemanne. En fjerdedel er enig.
Det vitner om motstand mot å la
nedbemanning gå utover eldre
arbeidstakere.
Et annet aspekt ved de
yrkesaktives oppfatninger av
arbeidstakere over 60 år gjelder
lærevillighet. 6 av 10 sier seg enig
i at arbeidstakere over 60 år er
minst like interessert i å lære noe
nytt som sine yngre kollegaer. Som
ved tidligere gjennomføringer er
et mindretall på en drøy fjerdedel
uenig i påstanden. Alt i alt er
det stabilitet i den yrkesaktive
befolkningens oppfatninger av de
eldres interesse for å lære noe nytt
over tid.

KURS SPØRSMÅL
Finnes det endringer i hvor lenge vi
ønsker å jobbe? Og hva tenker vi om
pensjonisttilværelsen?
a) I år er ønsket avgangsalder 65,2 år,
færre ønsker å jobbe til over fylte 70 år
og flere blant de eldste gleder seg til å
gå av med pensjon
b) I år er avgangsalder 67,5 år, flere
ønsker å jobbe til over fylte 70 år og flere
blant de eldste gruer seg til å gå av med
pensjon
c) I år er ønsket avgangsalder 65 år, færre
ønsker å jobbe til over fylte 70 år

Hva kan øke seniorers motivasjon i
arbeidslivet?
a) For at seniorer skal kunne være
lengst mulig i arbeid er det viktig at
ledere tilrettelegger arbeidsmengde og
arbeidsdagene til seniorer
b) For at seniorer skal kunne utvikle seg
vil det være nødvendig at ledere har
nødvendige kurs tilrettelagt for seniorer
som omhandler digital kunnskap
c) For at seniorer skal sleppe til og ikke
unna, så er det viktig at ledere må sette
samme krav til alle ansatte

Hvordan er de generelle holdningene til
seniorers læringsevne?
a) Ledere i offentlig sektor har ofte en
mer positiv holdning enn de i privat
sektor
b) Ledere i privat sektor og mannlige
ledere har ofte mer positiv holdning enn
de i offentlig sektor
c) Ledere i offentlig sektor og mannlige
ledere har ofte en mer negativ holdning
enn de i privat sektor

For at seniorer skal sleppe til og ikke
unna, så er det viktig at ledere må sette
samme krav til alle ansatte

Ledere i offentlig sektor har ofte en mer
positiv holdning enn de i privat sektor

LØRNSOC
LENE RATHE
SENIORKONSULENT
IPSOS

RIKTIG SVAR
I år er ønsket avgangsalder 65,2 år, færre
ønsker å jobbe til over fylte 70 år og flere
blant de eldste gleder seg til å gå av med
pensjon

Scann og besøk bedriften
https://www.ipsos.com/nb-no

LØRNSOC med Lene Rathe, Ipsos
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PODKAST #899 TEKNOLOGI, HELSE OG UTVIKLING I JORDMORTJENESTEN. KRISTIN HOLANGER, JORDMORFORBUNDET NSF

Tema

Perspektiv

Teknologi, helse
og utvikling i
Jordmortjenesten
HEALTHTECH
KRISTIN HOLANGER
NESTLEDER
JORDMORFORBUNDET
NSF
Podcaster gjort i samarbeid med:

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

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

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

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Kristin Holanger

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Innovasjon
Covid-19
Teknologi inn i jordmor yrket
Robot ultralyd

Anbefalt lesing:

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

282

HEALTHTECH med Kristin Holanger, Jordmorforbundet NSF

Podkast #899

Når vi lager nye
ting i fremtiden håper jeg
man tar de involverte med
inn i prosessen, for da vil
prosessen gå raskere og
sluttresultatet vil bli mye
bedre.
- Kristin Holanger

HEALTHTECH med Kristin Holanger, Jordmorforbundet NSF
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Intervju
Hva er din erfaring med
helseteknologi?
Det går fremover og ny teknologi
gir nye muligheter. Likevel er
Jordmortjenesten fortsatt preget av
dokumentasjonssystemer som ikke
«snakker sammen» og helsekort
for gravide er fortsatt på papir.
Jordmorforbundet ønsker seg at
helsekort for gravide blir digitalt. Vi
trenger dokumentasjonssystemer
som snakker sammen for bedre
kommunikasjon, effektivitet,
kvalitet, statistikk og grunnlag
for bedre drift og prioritering i
samfunnet.
Hva er det viktigste lytterne skal ta
med seg fra denne podkasten?
Ny teknologi gir bedre tjenester
nå- og i fremtiden, men vi
trenger fortsatt mennesker
med kompetanse som bruker
teknologien rett i faget. Tverrfaglig
samarbeid tidlig i nye prosesser
gir kvalitet og effektivitet i ferdige
produkter.
Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er en engasjert, nysgjerrig og
positiv person som motiveres av
å hjelpe andre og ønsker å bidra
til at helsevesenet gir gode og
likeverdige tilbud til befolkningen,

samtidig som helsevesenet skal
være et trygt og godt sted å jobbe
som ivaretar ansattes helse og lønn
svarende til ansvar og utdanning.
Hva er det viktigste du har lært av
Covid-krisen?
At vi er heldige som bor i Norge,
men vi er alle sårbare
At det er viktig å investere i
Helsevesenet for beredskap og
kvalitet i fremtiden
At fagforeninger er viktig
At tverrfagelig samarbeid er
viktigere enn noen gang
At en krise også fører med seg
positive ringvirkninger
Hva ønsker du at andre skal ta med
seg fra Covid-krisen?
Bemanning og beredskap er viktig
i helsevesentet. De ansatte må
ha gode arbeidsforhold og det er
viktig at rett kompetanse blir brukt
på rett plass. Ved finansiering bør
vi prioritere faget og menneskene
først, både pasienter og ansatte,
og i samarbeid se på hvilke
teknologiske behov og muligheter
det er resterende økonomi til
å prioritere. Lederne på alle
nivå må ha reell innflytelse og
ikke konsekvent bli møtt med
innsparingskrav, samtidig som
ansatte stadig får økte og endrede
oppgaver i kombinasjon med å
samtidig miste støttefunksjoner,
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Hvilke muligheter ser du?
Mange! Men av konkrete
forslag håper jeg at dagens
dokumentasjonssystemer ved
fødeavdelingene Partus og Natus
slås sammen til et program,
fortrinnsvis et som snakker
med både DIPS, Metavision og
primærhelsetjenestens systemer.
Jordmorforbundet ønsker
«Barselmeldingen» som en del av
dagens fødselsmelding så vi kan få
kvalitetsindikatorer for å bedre drift
og prioriteringer som vil være til det
beste for landets kvinner og barn.
Noen tips, tanker eller annet som
du vil utfordre lytterne våre med?
Engasjer deg der du er, vi trenger
hverandre og stå sammen for
å skape endringer vi vil ha i
fremtiden.

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

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

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

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

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

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

HEALTHTECH
KRISTIN HOLANGER
NESTLEDER
JORDMORFORBUNDET
NSF

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

Scann og besøk bedriften

https://www.nsf.no/fg/jordmorforbundet

HEALTHTECH med Kristin Holanger, Jordmorforbundet NSF
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PODKAST #901 ELDRE ARBEIDSTAKERE. ANNE SKEVIK GRØDEM, INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING

Tema

Perspektiv

Eldre arbeidstakere

LØRNSOC
ANNE SKEVIK GRØDEM
FORSKER
INSTITUTT FOR
SAMFUNNSFORSKNING
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Anne Skevik
Grødem som er forsker hos Institutt for samfunnsforskning.
Hun har jobbet med forskningsprosjektet «eldre arbeidstakere
med ny teknologi. Kommunikasjon og motivasjon i arbeidslivet
under koronatiltakene». I samtalen snakker Seres og Grødem
om hvordan eldre arbeidstakere har møtt situasjonen med
hjemmekontor og digitale møter, hva har dette gjort med deres
kompetanse, mestringsopplevelse og motivasjon? De diskuterer
om forskjellene på eldre og yngre arbeidstakere og hva er myter
og hva er fakta om eldre arbeidstakeres håndtering av det digitale
arbeidslivet?

Om bedriften
Institutt for samfunnsforskning er et privat forskningsinstitutt,
organisert som en stiftelse og lokalisert i Oslo. Instituttet
søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe grenser mellom
grunnforskning og anvendt forskning.

Refleksjon
Hvor frivillig bør valg av pensjonsalder være, og for de som ønsker
å bli lenger i arbeid, hvordan kan arbeidsgiver gi de best mulig
tilbud og bli satset på når de likevel skal pensjonere seg om få år?
Lytt til podcast

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Anne Skevik Grødem

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Sjokkdigitaliseringen av Norge under
koronakrisen for Eldre
• Myter vs. fakta
• Covid-19 pandemi som myteknuser
• Kommunikasjonsteknologi – ikke
bare digitale møteplattformer
Anbefalt lesing:

• www.samfunnsforskning.brage.unit.no
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Eldre arbeidstakere
har taklet overgangen
til bruk av digitale
kommunikasjonsverktøy i
arbeidslivet like godt som
de yngre. Det er en myte at
eldre er så bakpå med ny
teknologi.
- Anne Skevik Grødem

LØRNSOC med Anne Skevik Grødem, Institutt for samfunnsforskning
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Intervju
Hva er det viktigste lytterne skal ta
med seg fra denne podkasten?
At eldre arbeidstakere har taklet
overgangen til bruk av digitale
kommunikasjonsverktøy i
arbeidslivet like godt som de yngre.
Det er en myte at eldre er så bakpå
med ny teknologi – det var kanskje
sant på 1990-tallet, men ikke nå.
De unge ser ut til å slite mer: spør
vi folk om de er mer eller mindre
motiverte for jobben nå enn før
pandemien, svarer de yngste (under
34) klart oftere enn de eldre (over
55) at de er mindre motiverte nå.
Koronasituasjonen rokker nesten
ikke motivasjonen til de eldste.
Hva er det viktigste du har lært av
Covid-krisen?
At den «lille» menneskelige
kontakten er viktig. Venner,
familie og nære kollegaer holder
man kontakten med (om enn via
skjerm… sukk), men jeg savner
folkene på SATS jeg bare hilser
på i forbifarten, de tilfeldige
fellesskapene på kaffebar eller
bare på bussen – det å ha folk
rundt meg. Og det å treffe
kollegaer i gangen og slå av en
prat, og plutselig ha utviklet en
ny prosjektide over kaffekoppen.
Kreativiteten som oppstår i

uplanlagte samtaler. Jeg har vært
overrasket over hvor mye jeg savner
folk jeg ikke visste betydde så mye.
Noen tips, tanker eller annet som
du vil utfordre lytterne våre med?
Ungdom er alltid den nye
generasjonen, og hver
ungdomsgenerasjon har sine
«greier» som er in nå (er det TikTok nå? Jeg er for gammel uansett).
Det er ingen som tror at ungdom
nå, som er født etter 2000, er
som ungdom rundt 1990 (vi drev
vel fortsatt på med skulderputer
og Rubiks kube, og ringte fra
fasttelefon). Vi må på et tidspunkt
ta inn over oss at det kommer nye
kohorter av eldre også, heller ikke
60-åringer er som i 1990. Også
de som er «gamle» nå, var unge i
ganske moderne tider.
Hvilke nye dilemmaer oppstår for
deg?
Det er masse å si rundt
kommunikasjonsteknologi – ikke
bare digitale møteplattformer,
men hele måten vi lever livene
våre på online. Jeg er bekymret for
konsekvensene for demokratiet når
alle lever i digitale bobler og kan
velge sine egne sannheter (kommer
stadig tilbake til det). Menneskene
har aldri levd på denne måten før,
vi aner ikke hvilke konsekvenser
dette får. Kombinasjonen av
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informasjonsteknologi og migrasjon,
for eksempel, innebærer at folk
kan oppholde seg fysisk i Norge,
men leve hele livet sitt sammen
med andre etiopiere eller polakker
på nett. Dette må ha noe å si for
politiske og sosiale fellesskap.
Har nylig avsluttet et prosjekt
om de politiske prosessene rundt
pensjonsreformen (hvordan fikk
de det til? Embetsverkets og
fagbevegelsens roller). Fikk et
nytt i fjor om aldersnormer på
arbeidsplassen, altså hva folk
i ulike yrker (kvinnedominerte,
mannsdominerte, høy utdanning,
lav utdanning) tenker om hva det
innebærer i deres jobb å bli eldre.
Det skal jeg bruke mye tid på
framover. Har også akkurat skrevet
en artikkel om hvordan ulike folk
tenker rundt det å pensjonere seg.

KURS SPØRSMÅL
Hvordan har eldre arbeidstagere møtt
omveltningen til hjemmekontortilværelsen?
a) Undersøkelser viser at de som er 34
år og yngre taklet omstillingsprosessen
svært til meget bra, men den viser også
at de som er eldre ikke hadde spesielle
vansker med omstillingen de heller
b) Undersøkelser viser at de som er 34
år og yngre taklet omstillingsprosessen
svært bra, men at de på over 55 år
falt ut og mente det var en alt for stor
omstilling også med tanke på nye krav
ved å bruke teknologiske tjenester
c) Undersøkelser viser at de som er 55
år og eldre taklet omstillingsprosessen
svært til meget bra og at de på 34 år
og yngre mente det var en for stor
omstilling med tanke på det sosiale

Finnes det en vesentlig forskjell på yngre
og eldre arbeidstagere, i følge Anne
Skevik Grødum?
a) Det kommer an på bedriften og deres
organisasjon og ledelse om de gjør
forskjell på yngre og eldre. Det er deres
oppgave å gi oppgaver som utvikler og
gjør at alle henger med, i stedet for å
skyve vekk de eldre og kun investere i de
unge
b) Ja, flere arbeidsgivere opplever
mangel på motivasjon hos sine eldre
arbeidstagere når det kommer til
omstillinger til mer teknologiske
tjenester
c) Nei, i bunn og grunn vil det ikke være
store forskjeller når det kommer til alder
på en arbeidsplass, men man ser at det
største fraværet ligger hos de yngre som
stifter familie og får barn

Hvilken myte trekkes frem og knuses av
Anne Skevik Grødum?
a) At eldre vil slite med å omstille seg
digitalt. Denne myten stemte nok på
90-tallet, men dagens 60-åringer vokste
opp i en moderne tid og vil ikke ha
noen problem med å sette seg inn i det
digitale
b) At flere gleder seg til
pensjonisttilværelsen og ønsker å slutte
tidligere å arbeide. Sannheten er at 70%
gruer seg til å slutte i jobb og ønsker å
jobbe til de er godt over 70 år
c) At eldre ønsker å ta i bruk teknologi
og utvikle seg på sin arbeidsplass. Denne
myten er nok mer en ønsket sannhet,
men undersøkelser viser at eldre har
et sterkt ønske om å ta avstand fra ny
teknologi og arbeide på sine vante måter

Det kommer an på bedriften og deres
organisasjon og ledelse om de gjør
forskjell på yngre og eldre. Det er deres
oppgave å gi oppgaver som utvikler og
gjør at alle henger med, i stedet for å
skyve vekk de eldre og kun investere i de
unge

At eldre vil slite med å omstille seg
digitalt. Denne myten stemte nok på
90-tallet, men dagens 60-åringer vokste
opp i en moderne tid og vil ikke ha
noen problem med å sette seg inn i det
digitale

LØRNSOC
ANNE SKEVIK GRØDEM
FORSKER
INSTITUTT FOR
SAMFUNNSFORSKNING

RIKTIG SVAR
Undersøkelser viser at de som er 34 år
og yngre taklet omstillingsprosessen
svært til meget bra, men den viser også
at de som er eldre ikke hadde spesielle
vansker med omstillingen de heller

Scann og besøk bedriften

https://www.samfunnsforskning.no/

LØRNSOC med Anne Skevik Grødem, Institutt for samfunnsforskning

289

PODKAST #902 DIGITALT SKRÅBLIKK UNDER PANDEMIEN. BENEDICTE NYBORG, RESPONSSENTERET I KRISTIANSUND

Tema

Perspektiv

Digitalt skråblikk under
pandemien

HEALTHTECH
BENEDICTE NYBORG
LEDER
RESPONSSENTERET I
KRISTIANSUND
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Benedicte Nyborg
som er leder i Responssenteret i Kristiansund. Responssenteret
er stedet som tar imot og svarer på varsler fra digitale,
trygghetsskapende (velferdsteknologiske) løsninger. Nyborg har
etter tre år hos Responssenteret sett at teknologi kan gi stor
gevinster for både individ, innbygger og samfunn, samtidig som
hun har erfart at digitalisering ikke nødvendigvis alltid virker
og noen ganger kan demotiverende effekt. I samtalen forteller
hun hvordan hun ønsker å rigge til responssenteret for neste
krise, hvor vi bruker den læringen vi har nå har fått etter Covid
pandemien slik at man har beredskapen på plass.

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Benedicte Nyborg

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

KRISTIANSUND

Om bedriften

Vert:		

Silvija Seres

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

Du vil LØRNE om:

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

• Innovasjon innen helse på norsk
• Bruker i sentrum
• Nettportalen c19.no (digital booking,
digital hjemmeoppfølging)
• Kommunal digitalisering
Anbefalt lesing:

• Søsterklokkene: roman Bok av Lars
Mytting
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Oppgavene øker
og det er krevende å
skaffe nok kompetanse.
Teknologi kan være en
av veiene mot målet for
å klare å absorbere den
økte etterspørselen etter
helsetjenester.
- Benedicte Nyborg
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Intervju
Hva er det viktigste lytterne skal ta
med seg fra denne podkasten?
Selv om en oppgave er vanskelig
så er det fullt mulig å få til! Vi
klarer mer enn vi tror og under
pandemien har vi sett at helse
og omsorgssektoren både evner
og kan både drifte og innovere
samtidig.
Hva er det viktigste du har lært av
Covid-krisen?
Først og fremst at pandemien en
alvorlig trussel som har gitt store
konsekvenser for oss som samfunn,
selvsagt. Alvoret preger mange
arenaer og vi er sårbare.
Men også at både små og større
kommuner innehar en utrolig kraft
som kan mobiliseres i form av sine
ansatte. Jeg tenker mye på hva
vi klarer å få til når forankringen
mot oppgaven strekker seg fra
ledelsen og ut til ansatte som
jobber direkte mot brukere. Når vi
virkelig står sammen om oppgaven.
Akkurat dette har jeg brukt mye
tid til å tenke på, både sett i
egen kommune og utenifra som
prosjektleder for et interkommunalt
samarbeid. Tenk om det kunne vært
slik på flere områder, at vi virkelig
har dratt i samme retning. Da er det
ikke mye vi ikke kunne fått til.

Hva ønsker du at andre skal ta med
seg fra Covid-krisen?
Evnen til å benytte erfaringer vi
har gjort oss under pandemiendet å fortsette å tenke å tenke
nytt og tilpasse oss ny virkelighet.
Nysgjerrighet, vilje og liten frykt
for å ha feil er kjempeviktige
egenskaper som ikke nødvendigvis
henger sammen med antall
studiepoeng. Magien i samskapingnår det er rom, takhøyde og
fremdrift og ikke minst å feile. Da
tør vi å bidra!
Hvilke muligheter ser du?
At kriser gir rom for vekst, er jo
ikke et eget sitat, men jeg opplever
det likevel på samme vis. Coroanpandemien, som selvfølgelig først
og fremst er alvorlig for oss alle, gir
også muligheter på neon arenaer.
Digitalisering er nettopp en
slik mulighet. Vi blir tvunget til
å endre arbeidsprosesser og
metodikk, raskt. Vi får en «fail fast,
succeed faster» situasjon, der
utviklinger skjer raskere enn ved
andre utviklingsprosjekt. Kanskje
klarer vi å finne ut hva som ikke
fungerer raskere, og derved når
målet raskere? I det nasjonale
velferdsteknologiprogrammet, ser
vi at kommuner som har hengt
litt etter i den digitale utviklingen,
virkelig har fått fart på seg- og kjørt
mye raskere prosess enn de har
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gjort hittil. Jeg nevnte forankring
tidligere og det er jo nettopp det
som har skjedd. Vi har hatt en felles
utfordring og jobbet mot samme
mål
Hvilke utfordringer ser du?
Vi har stått og står i en krevende
situasjon, men innbyggerne krever
også at verden er noenlunde
buisness as usual innenfor
sektoren. Med sin rett selvsagt. Jeg
tror ansatte, meg inkludert opplever
arbeidsdagen som krevende om
dagen. Heldigvis er den givende og
artig, men det blir godt med jul!
En annen utfordring innenfor den
digitale helsesektoren og som
egentlig henger sammen med det
jeg nå nevnte, er at kommunene
ofte har en svekket evne til å
erstatte nøkkelpersonell når
disse må erstattes av en eller

annen grunn. Det står ikke mange
parate til å ta over umiddelbart.
Velferdsteknologien har ikke
så dype røtter i Norge enda, til
at vi er robuste ved frafall. Det
kan være både teknisk personell
og helsepersonell med ansvar
innenfor velferdsteknologien.
Når disse forsvinner, enten det
er pandemirealtert eller andre
grunner, da stopper det litt opp.
Jeg både håper og jobber for at
teknologien blir mer implementert
i kommunene og at vi ikke blir så
sårbare.

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

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

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

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

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

HEALTHTECH
BENEDICTE NYBORG
LEDER
RESPONSSENTERET I
KRISTIANSUND

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

Scann og besøk bedriften

https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/
helse-og-omsorg/velferdsteknologi/
HEALTHTECH med Benedicte Nyborg, Responssenteret i
Kristiansund
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PODKAST #903 STOLT BYRÅKRAT. CHRISTINE BERGLAND, HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Tema

Perspektiv

Stolt byråkrat
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Christine
Bergland som er tidligere direktør i E-helsedirektoratet og
nyinnsatt i folkehelse instituttet.Bergland skal i FHI jobbe med å
følge opp arbeidet med pandemi og jobbe med det omfattende
vaksinasjonsarbeidet som skal gjennomføres her. Hun snakker
om digitalisering og E-helse, hva er det og hvilken unike rolle kan
dette spille for norge?

HEALTHTECH
CHRISTINE BERGLAND
SENIORRÅDGIVER
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Podcaster gjort i samarbeid med:

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Christine Bergland

Språk:		

Norwegian

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

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Refleksjon

Vert:		

Silvija Seres

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

Du vil LØRNE om:

Om bedriften

Lytt til podcast

• Staten som en tilrettelegger for gode
dataplattformer
• Elektroniske pasientjournaler og
digitalisering av disse
• Smittesporingsappen
• Aktiv datagivende rolle
Anbefalt lesing:

• A Promised Land, Forfatter Barack Obama
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Teknologien er
bare en muliggjører. Det
er veldig mye som må
endres for å få gevinster;
lover,organisering,
semantikk,
styringsstrukturer og
finansieringsmodeller.
Innen helse er det ofte
stormotstand til slike
endringer og det gjør at
helsesektoren henger etter
andre sektore.
- Christine Bergland

HEALTHTECH med Christine Bergland, Helse- og omsorgsdepartementet
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Intervju
Hva er din erfaring med
helseteknologi?
Jeg har jobbet med innføring av
digitale løsninger i helsesektoren i
10 år og ledet arbeidet med å få økt
nasjonal innsats på dette feltet.
Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er byråkrat og stolt av det. Jeg
jobber med å utvikle demokratiet.
Digitalisering kan bidra til det,
hvis vi går frem på riktig måte.
Noen karaktertrekk ved meg er
resultatorientert og endringsvillig.
Faglig sett er jeg strategisk og
opptatt av gevinster.
Hva er det viktigste du har lært av
Covid-krisen?
At vi har et svært velfungerende
samfunn og dyktige myndigheter
som håndterer krisen.
Hva ønsker du at andre skal ta med
seg fra Covid-krisen?
Vi bør jobbe langsiktig med å være
enda bedre forberedt – særlig
digitalt.

Hvordan har det endret din
hverdag?
Egentlig ikke så veldig mye.
Kjedeligere liv privat, men i
jobbsammenheng har vi levert bra.
(var jo direktør i Direktoratet for
e-helse frem til 1.desember)
Hvilke muligheter ser du?
Når vi oppsummerer behov vi har
hatt for samhandling digitalt i
krisen, vil det kanskje bli lettere
å få gjennomslag for viktige
endringer.
Hvilke utfordringer ser du?
Samfunnet er jo preget og kanskje
særlig arbeidsledigheten er
urovekkende
Hva tenker du om teknologi
fremover i pleie- og
omsorgssektoren?
Akson ble en del av budsjettforliket
og er en veldig viktig satsning. Det
er den store muligheten fremover.
I tillegg pågår det mye spennende
f eks innen velferdsteknologi, men
mange av prosessene er avhengig
av journal og samhandling og derfor
er Akson viktig for dette arbeidet
også.
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Noen tips, tanker eller annet som
du vil utfordre lytterne våre med?
Helsesektoren er enormt stor og
kompleks. Det er sjelden mulig
med raske løsninger på viktige
utfordringer.
Dine viktigste prosjekter siste
tiden?
De store programmene vi kjører
i direktoratet; modernisering
av folkeregisteret, Helsedata
programmet, Akson, felles
terminologi, legemiddel—
programmet for å nevne noe.

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

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

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

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

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

HEALTHTECH
CHRISTINE BERGLAND
SENIORRÅDGIVER
HELSE- OG OMSORGS
DEPARTEMENTET

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

Scann og besøk bedriften

https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/id421/

HEALTHTECH med Christine Bergland, Helse- og omsorgsdepartementet
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PODKAST #904 ALLMENNSYKEPLEIERE I PANDEMIEN. KINE MYHRE-NILSEN, DRAMMEN KOMMUNE

Tema

Perspektiv

Allmennsykepleiere
i pandemien

HEALTHTECH
KINE MYHRE-NILSEN
AVANSERT KLINISK
ALLMENNSYKEPLEIERE
DRAMMEN KOMMUNE
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kine Myhre-Nilsen
som er avansert klinisk allmennsykepleier i Drammen kommune.
Allmennsykepleiere er en ny rolle i kommune og på sykehus
og Myhre-Nilsen forteller i episoden om hvorfor dette en viktig
og spennende rolle. Allmennsykepleiere rollen er fremdeles
i etableringsfasen og har under pandemien blitt benyttet på
forskjellige måter i arbeid med covid-19 og i episoden lærer vi
hvilke muligheter Myhre-Nilsen ser av de nye store endringene
som samfunnet går igjennom demografi og digitalisering med
Covid som utløsende faktor.

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

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

HEALTHTECH

Gjest:

Kine Myhre-Nilsen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

DRAMMEN

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Covid-19
Digitale plattformer
Allmennsykepleiere
Helseteknologi

Anbefalt lesing:

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

Podkast #904

Det er viktig å
tenke nytt og endre seg
kontinuerlig. Covid-19
tvang hele helsevesenets til
å tenke nytt, samarbeide
og etablere nye tjenester.
- Kine Myhre-Nilsen

HEALTHTECH med Kine Myhre-Nilsen, Drammen kommune
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Intervju
Hva er din erfaring med
helseteknologi?
Lite erfaring med helseteknologi.
Pandemien har lært oss at
samarbeid også fint kan foregå via
digitale platformer.
Hvem er du, personlig og faglig?
Positiv, engasjert og arbeidsom.
Jobber klinisk som AKS sykepleier
i kommunen, faglig engasjert, leder
i NSF faggruppen for avanserte
kliniske allmennsykepleiere.
Hva er det viktigste du har lært av
Covid-krisen?
Det er viktig å tenke nytt og endre
seg kontinuerlig. Covid-19 tvang
hele helsevesenets til å tenke
nytt, samarbeide og etablere nye
tjenester. Rutiner på smittevern og
hygiene må være på plass. Rutiner
på smittevern og hygiene må være
konkrete og på plass på ett hvert
sted, hele tiden.
Hva ønsker du at andre skal ta med
seg fra Covid-krisen?
Godt samarbeid kan foregå også
via digitale plattformer. Smittevern
og hygiene er virkelig satt på
dagsordenen.

Hvordan har det endret din
hverdag?
Smittevern har blitt en mye større
del av hverdagen, til alle. Det endret
min hverdag ved at jeg måtte gå
ned på antall hjemmeboende
jeg følger opp, for å kunne være
fleksibel inn i arbeid med etablering
av korona-team, rutinearbeid
og bistand inn i virksomheten.
Vaksinasjon av influensa ble
planlagt og gjennomført, i
samråd med fagrådgiver og andre
ressurspersoner i virksomheten.
Reiste rundt og vaksinerte eldre i
risikogruppe i hjemmet.
Hvilke muligheter ser du?
Økt bruk av digitale plattformer.
Tettere samarbeid med andre
virksomheter, jobbe mer på tvers.
«Dugnadsånden» bidrar i større
grad til at vi hjelper hverandre.
Hvilke utfordringer ser du?
Manglende fysiske møter med
andre mennesker gjør noe med
alle. Avstand, smittevern tiltak og
mindre fokus på andre sykdommer
og lidelser enn covid-19 gjør at
mange får dårligere oppfølging enn
de burde. Smittevern må ikke bli
et hinder for nødvendig helsehjelp.
Faglig påfyll og undervisninger er
satt på vent.
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Hva tenker du om teknologi
fremover i pleie- og
omsorgssektoren?
Tenker at fjernovervåkning bør
implementeres i større grad. Hos de
som ikke trenger personlig bistand i
hjemmet, kan oppleve større frihet
og trygghet ved at de får oppfølging
selv om de lever «fritt». Blant annet
SpO2 måling hos pasienten, som
kan leses av helsepersonell.
Noen tips, tanker eller annet som
du vil utfordre lytterne våre med?
Tenk samarbeid versus
silotenkning. Pasienten beveger seg
mellom ulike instanser. Det hjelper
ikke at det ene stedet er supert
hvis de tre andre ikke fungerer.
Ta kontakt med «kilden» hvis du
lurer på noe, undrer over noe. Det
skaper samarbeid, til det beste for
pasienten.

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

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

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

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

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

HEALTHTECH
KINE MYHRE-NILSEN
AVANSERT KLINISK
ALLMENNSYKEPLEIERE
DRAMMEN KOMMUNE

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

Scann og besøk bedriften

https://www.drammen.kommune.no/

HEALTHTECH med Kine Myhre-Nilsen, Drammen kommune
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PODKAST #905 TEKNOLOGI I KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE. ELLINOR BAKKE AASEN, SANDEFJORD KOMMUNE

Tema

Perspektiv

Teknologi i
kommunal helse- og
omsorgstjenestene
HEALTHTECH
ELLINOR BAKKE AASEN
SEKSJONSLEDER
SANDEFJORD KOMMUNE

Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Ellinor Bakke
Aasen, som er seksjonsleder for bo- og behandlingssentra i
Sandefjord kommune og leder for Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester i Vestfold og Telemark. Her snakker de om hvor
de største muligheter Aasen ser innen digitaliseringen i hennes
fagområde, hun forteller oss hennes mest positive og negative
lærdommer fra Covid pandemien og Aasen gir oss sine beste tips
og erfaringer som kan være nytte i hverdagen enten ved oppstart
av nye prosjekter eller utvikling av eksisterende tiltak.

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Ellinor Bakke Aasen

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Om bedriften

Vert:		

Silvija Seres

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

Du vil LØRNE om:

Refleksjon

Anbefalt lesing:

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

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

• Bare en mor, Forfatter Roy Jacobsen

Podkast #905

Jeg lærte hvor raskt
vi klarte å omorganisere
oss av Covid og hvor
raskt vi godtok den nye
situasjonen. Da tenker jeg
spesielt medarbeiderene,
hvor fort de godtok alle
de nyeretningslinjene
som kom. Det viser at
vi mennesker klarer å
omstille oss, om vi må.
- Ellinor Bakke Aasen

HEALTHTECH med Ellinor Bakke Aasen, Sandefjord kommune
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Faglig er jeg engasjert,
kunnskapssøkende, tenker
strategisk, liker å prøve ut nytt og
på jakt etter metoder som forenkler
arbeidsprosesser. Personlig liker jeg
å være i aktivitet både sommer og
vinter, familien betyr mye, er glad
i orden og struktur, er nok blant
de få som liker å rydde og vaske.
Liker å pusse opp, koronatiden har
ført med seg mange prosjekter på
hjemmebane dette året. Elles er jeg
en positiv person som stort sett er i
godt humør, bekymrer meg lite.
Hva er det viktigste du har lært av
Covid-krisen?
Hvor raskt jeg kunne omstille meg
og hvor viktig det var å være tett på
mine medarbeidere. Og å forholde
meg til mange endringer på kort
tid. Samtidig har det lært meg hvor
sårbare vi er, dette er en krise der
all infrastruktur fungerer. Hva om
det kommer en krise der internett
ikke fungerer?
Hva ønsker du at andre skal ta med
seg fra Covid-krisen?
At vi bruker kunnskapen vi har
fått gjennom denne krisen til å
planlegge fremtiden

Hvordan har det endret din
hverdag?
Det ble mer hjemmekontor, jeg
brukte allerede teams til møter
før krisen men bruken har økt. På
jobb ble fokuset på prosedyrer
og retningslinjer som ble endret
bortimot daglig. Privat var jeg i
Spania 12. mars og fikk oppleve
nedstenging i Spania og å gå rett i
karantene når jeg kom hjem.
Hvilke muligheter ser du?
Jeg ser for meg at krisen har
gjort oss mer digitale og at det vil
fortsette etter krisen, vi vil fortsette
å finne nye digitale løsninger for
å gjennomføre møter og for å
automatisere arbeidsprosesser. Vi
har fått til noe digital samhandling
mellom pasienter og pårørende,
noe som må utvikles enda mer
Hvilke utfordringer ser du?
Digitale møter er gode for å
komme frem til en beslutning
der en har godt grunnlag, men
det egner seg dårlig til etisk
refleksjon for eksempel. En blir lett
løsningsorientert og refleksjonen
forsvinner. Det blir vanskelig for nye
medarbeider å bli inkludert når en
bare møtes digitalt, tenker også at
strategisk ledelse og utvikling blir
mer utfordrende.
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Hva tenker du om teknologi
fremover i pleie- og
omsorgssektoren?
Her tenker jeg vi bare er i
startfasen, målet med at folk
skal få bo hjemme så lenge som
mulig vil kreve gode teknologiske
løsninger. Vi kan ikke tenke
løsninger som de må handtere selv,
men løsninger som beskytter dem i
hverdagen slik at de kan leve trygt.
Da tenker jeg sensorer, kamera,
varsling og lignende. Det er også
viktig å tenke teknologi i tjenestene
som frigjør arbeidskraft som vi
kommer til å ha lite av i fremtiden.
Hva kan teknologien hjelpe til med,
og hva må en ha mennesker til.
Noen tips, tanker eller annet som
du vil utfordre lytterne våre med?
Hvordanskal vi fåhelsepersonelltil
å tenkeut av boksen? Det

måtiltrorjeghvis vi skalfå en
teknologiskendring.
Hvilke nye dilemmaer oppstår for
deg? Alle endringer gir også noen
dilemmaer, det viktigste er at vi
bruker tid på disse og involverer de
som er berørt.
Dine viktigste prosjekter siste det
siste året? I Utviklingssenteret
jobber vi med flere prosjekter
akkurat nå som tar i bruk ny
teknologi «med andre briller» der vi
skal prøve ut VR briller i simulering
og opplæring, Spillteknologi i
opplæring der vi utvikler et spill for
å lære kartleggingsverktøy innen
ernæring, i tillegg utvikler vi flere
e-læringsprogrammer.

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

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

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

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

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

HEALTHTECH
ELLINOR BAKKE AASEN
SEKSJONSLEDER
SANDEFJORD
KOMMUNE

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

Scann og besøk bedriften

https://www.sandefjord.kommune.no/helsesosial-og-omsorg/helse-og-omsorg/bo--ogbehandlingssenter/
HEALTHTECH med Ellinor Bakke Aasen, Sandefjord kommune
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PODKAST #907 GRØNN INNOVASJONSKRAFT MED EUROPA. HEIDI FOSSLAND, TRØNDELAG EUROPAKONTOR

Tema

Perspektiv

Grønn innovasjonskraft
med Europa

POLITICS
HEIDI FOSSLAND
DAGLIG LEDER
TRØNDELAG
EUROPAKONTOR
Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med daglig leder
av Trøndelags Europakontor, Heidi Fossland. Samtalen belyser
EUs grønne vekststrategi, European Green Deal, innovasjonsvekst
i Trøndelag, og samfunnsutvikling i en bærekraftig retning. Vi
snakker om kunnskapsbygging og samskaping, og hvorfor globale
utfordringer må løses tverrnasjonalt.

Om bedriften
Trøndelags Europakontor sitt løfte er å være en europeisk
kompetansepartner overfor våre medlemmer. Vi mobiliserer og
kobler våre medlemmer inn i den europeiske kunnskapsbyggingen
og innovasjonskraften som skapes gjennom EUs programmer.
I tillegg påvirker vi ny politikkutforming fra EU i tråd med våre
medlemmers ønsker.

Refleksjon
For å nå FNs bærekraftsmål bruker EU’s grønne vekststrategi et
taksonomisystem som klassifiserer grønne bedrifter. Hva går det
ut på, og hva er fordelene og ulempene med et slikt system?
Lytt til podcast

Tema:		

POLITICS

Gjest:

Heidi Fossland

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

TRONDHEIM

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•
•
•

Innovasjon
Teknologi
Europas grønne giv
EUs grønne vekststrategi
European Green Deal
Europadagene i Trøndelag
Mellomromskompetanse

Anbefalt lesing:

• Akkurat nå hører jeg på lydboken om
Michelle Obama!
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Vi trenger ikke
bare å jobbe på tvers i en
større geografi, Europa
eller verden, men vi
trenger også å jobbe mer
tverrsektorielt. En sektor
eller et geografisk område
trenger andre sektorer
og geografiske områder
for å utvikle nødvendig
kunnskap skal vi lykkes
med verdens store globale
utfordringer.
- Heidi Fossland

POLITICS med Heidi Fossland, Trøndelag Europakontor
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Faglig har jeg en breddekunnskap
- det gir en evne til å se
sammenhenger. Jeg har et
stort trøndersk nettverk av
beslutningstakere i bunn
når jeg jobber i Brussel og
Europa. Jeg drives av å bidra
i samfunnsutviklingen i en
bærekraftig retning, både sosialt,
miljømessig og økonomisk.
Hva leverer din organisasjon,
enklest forklart?
Kunnskapsorganisasjon. Vi
bidrar med kunnskap om
politikkutforming i EU - i en tidlig
fase. Slik at trønderske aktører, og
våre medlemmer kan forberede
seg på utviklingen som kommer
- men også slik at de kan bruke
oss til dialog med EU systemet om
politikkutformingen. Det skjer mye
strategisk utvikling i EU nå.
Hva tror du er relevant kunnskap
for fremtiden?
Evne til endring og improvisasjon.
Det trengs mye kunnskap
for å improvisere og å endre.
Klimaendringer, kunstig intelligens,
digitaliseringen som pågår- alt
krever at vi må være endringsdyktig.

Hvem inspirerer deg?
De fleste mennesker jeg møter
inspirerer på en eller annen måte.
For å nevne noen; Nelson Mandela,
Greta Thunberg, og foreldrene
til Michelle Obama og Michelle
Obama. Måten de ga henne en
oppvekst som muliggjorde hennes
målrettede klassereise, og hennes
klokskap og refleksjoner lytter jeg
til nå i hennes egen biografi.
Noe anbefalt lesing eller seing, så
vi kan lære mer?
Ble veldig fascinert over Otto
Scharmers bok, teori U, for et par
år siden. Kort fortalt handler den
om evne til å bryte mønster. Den
handler om det ansvar hver enkelt
har, og kanskje spesielt ledere,
til å åpne opp og virkelig evne å
høre andres erfaringer og hva som
egentlig finner sted, uten å være
fargelagt av egne erfaringer.
Ditt viktigste prosjekt det siste
året?
Et viktig prosjekt for oss er å bringe
kunnskap om EUs nye vekststrategi,
med alle dens føringer og incentiver
for utvikling, og hva denne kan
bety for Trøndelag. Vi sørger for
at en større bredde av trønderske
aktører tar del i innovasjonskraften
som skapes i Europa. Se mer på:
www.mid-norway.noeller www.
europadagene.no.
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Har Norge noen unike muligheter?
Norge er i stor grad et
kunnskapsbasert samfunn som
har stor grad av tillit mellom
oss, så vi har i veldig stor grad
unike muligheter. Tillit viktig for
innovasjon.
Ditt favorittuttrykk,
i krevende tider?
Nå er det virkelig mulig å teste
nye arbeidsmetoder - for nå er
aksepten for å feile spesielt stor. Vi
er alle i transformasjon og endring.
Ikke et uttrykk, kanskje, men noe
jeg har sagt utallige ganger de siste
9 snart 10 månedene.

KURS SPØRSMÅL
EU's grønne vekststrategi blir også
omtalt som noe annet, men hva?
a) Green deal
b) Green mile
c) Green and clean

Horisont Europa har med sine 90
milliarder euro som mål å gjøre Europa
til et klimanøytralt kontinent. Har
Norge mulighet til å være med på denne
satsingen uten å være et EU land?
a) Ja, Norge har gjennom EØS-avtalen
mulighet til å være med på likt nivå som
EU-medlemsland
b) Ja, om vi går inn i EU ved neste valg
c) Nei, derfor er det viktig at Norge
skaper noe som kan følge i Horisont
Europas fotspor

Hvilke tiltak bruker EU's grønne
vekststrategi for å implementere FNs
bærekraftsmål?
a) Etablering av et klassifiseringssystem
for bærekraftig virksomhet
b) Innovasjons-konkurranser innenfor
bærekraftig virksomhet
c) Sensorteknologi som kontrollerer
bærekraftig virksomhet

POLITICS
HEIDI FOSSLAND
DAGLIG LEDER
TRØNDELAG
EUROPAKONTOR

RIKTIG SVAR
Green deal

Ja, Norge har gjennom EØS-avtalen
mulighet til å være med på likt nivå som
EU-medlemsland

Etablering av et klassifiseringssystem for
bærekraftig virksomhet

Scann og besøk bedriften
https://mid-norway.no/

POLITICS med Heidi Fossland, Trøndelag Europakontor
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PODKAST #909 VAKSINER FOR DUMMIES. SIGRID BRATLIE, BIOTENK

Tema

Perspektiv

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

HEALTHTECH
SIGRID BRATLIE
MOLEKYLÆRBIOLOG
BIOTENK

Podcaster gjort i samarbeid med:

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

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

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Sigrid Bratlie

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
• Vaksiner for dummies
• DNA og RNA
• Vaksineskepsis
Anbefalt lesing:

• www.bioteknologiradet.no

Podkast #909

Covid-19pandemien har skapt
en ikke så rent liten
bioteknologirevolusjon,
som gjør oss enda bedre
rustet neste gang det
kommer en pandemi (for
det gjør det).
- Sigrid Bratlie

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

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

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

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

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

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

Intervju

Hva er det viktigste du har lært av
Covid-krisen?
At vi kan når vi vil, bare vi legger
nok penger i potten, gjør tøffe
politiske prioriteringer og setter
våre skarpeste hoder på saken.
Hva ønsker du at andre skal ta med
seg fra Covid-krisen?
At vi må stole på vitenskapen.

312 HEALTHTECH med Sigrid Bratlie, Biotenk

Hva tenker du om teknologi
fremover i pleie- og omsorgs
sektoren?
Avgjørende. Alt blir mye mer hightech.
Noen tips, tanker eller annet som
du vil utfordre lytterne våre med?
Søk kunnskap fremfor å falle
for klikk-vennlig skremsels
propaganda.

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

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

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

HEALTHTECH
SIGRID BRATLIE
MOLEKYLÆRBIOLOG
BIOTENK

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

Skepsisen ligger rundt påvirkning på
arvestoffet vårt

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

Scann og besøk bedriften

https://www.biotenk.com.ar/index.php

HEALTHTECH med Sigrid Bratlie, Biotenk
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PODKAST #914 PANDEMIJUSS - FRITT FREM FOR AMATØRER?. ANNE KJERSTI BEFRING, JURIDISK FAKULTET VED UIO

Tema

Perspektiv

Pandemijuss - fritt frem
for amatører?

LØRNSOC
ANNE KJERSTI BEFRING
JURIST OG ADVOKAT
JURIDISK FAKULTET VED
UIO
Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

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

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

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

Tema:		

LØRNSOC

Gjest:

Anne Kjersti Befring

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•
•

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

Anbefalt lesing:

• Helsepersonelloven: med forskrifter og
Helsedirektoratets kommentarer
• Bok av Anne Kjersti Befring og Bente
Ohnstad
• Helse- og omsorgsrett Forfatter Anne
Kjersti Befring
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Det er relevant å
snakke om hvorfor jurister
er uenige og hva som er
viktig for å kunne vurdere
om det er lovlig å begrense
personers bevegelsesfrihet.
- Anne Kjersti Befring

LØRNSOC med Anne Kjersti Befring, Juridisk fakultet ved UIO
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Intervju
Hvem er du på jobb og på fritiden?
Jeg leder det nordisk nettverket:
Nordic PerMed law og har ansvaret
for helserett og life Science ved
juridisk fakultet. Jeg har ledet det
juridiske arbeidet i Big med og skal
nå inn i de nye prosjektene Insight
og Impress. Jeg blir fort engasjert.
På fritiden liker jeg å være i fjellet
eller i skogen, gjerne med hund
eller hest.
Hva er det viktigste du har lært av
Covid-krisen?
Det er mye læring av krisen siden
mars: jeg ser at det er vanskelig for
noen å forholde seg til det som kan
være en usynnlig smitte - i likhet
med usynlige inngrep i klimaet. Jeg
har lært at jurister ofte glemmer at
menneskerettigheter også gjelder
beskyttelse av befolkningen og av
naturmangfold.
Hva ønsker du at andre skal ta med
seg fra Covid-krisen?
Det er stor avstand mellom mange
juristers argumentasjon og det
folk flest er opptatt av - og ikke
minst helsepersonell som til daglig
arbeider med smitteoppsporing
og helsehjelp. Norge har så langt
klart seg utrolig bra gjennom
Covid-krisen. Det er nødvendig og

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

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

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

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

LØRNSOC
ANNE KJERSTI
BEFRING
JURIST OG ADVOKAT
JURIDISK FAKULTET
VED UIO

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

Helsedirektoratet

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

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

LØRNSOC med Anne Kjersti Befring, Juridisk fakultet ved UIO
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PODKAST #921 DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDEN. SIW ANDREA TODAL, AKUTTMOTTAKET KRISTIANSUND

Tema

Perspektiv

Den akuttmedisinske
kjeden

HEALTHTECH
SIW ANDREA TODAL
AKUTTSYKEPLEIER
AKUTTMOTTAKET
KRISTIANSUND
Podcaster gjort i samarbeid med:

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

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

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

Lytt til podcast

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Siw Andrea Todal

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

KRISTIANSUND

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Akuttsykepleie
Logistikk
Kliniskt blikk
Smittemottak

Anbefalt lesing:

• Trygve Schau skriver fine tekster til
ettertanke
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Tiden er inne for å
være raus, prøv å husk at
det som oppleves som helt
greit kanskje ikke er greit
for kollegaen din. Dette er
viktig for at vi skal komme
oss igjennom neste halvår.
- Siw Andrea Todal

HEALTHTECH med Siw Andrea Todal, Akuttmottaket Kristiansund
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Energisk, positiv, faglig engasjert,
generelt engasjert, opptatt av at
folk rundt meg skal ha det bra.
Hva er det viktigste du har lært av
Covid-krisen?
Faglig: Holde kollegaer faglig
oppdatert og sørge for at riktig
informasjon er tilgjengelig til en
hvertid. Medmenneskelig: Åpenhet
for at alle reagerer forskjellig.
Være raus med hverandre.
Hva er essensen av det du gjør på
jobben?
Gi hver enkelt pasient den best
mulige behandling og se hver enkelt
pasient.
Hvorfor er oppdraget ditt
spennende?
Jeg får gå på jobb og utgjøre en
forskjell for noen hverdag.
Ingen dager er like i et akuttmottak.
Jeg får bidra til faglig kompetanse
hos kollegaer.
Hvilke muligheter ser du?
Jeg ser muligheter og løsninger på
det meste.

Hvilke utfordringer ser du?
Akkurat nå er det motivasjonen
blant folk til å følge Covid-19
restriksjoner til tross for at folk er
lei og sliten.
Norges unike posisjon og
muligheter – felleskap (åpenhet og
tillit) eller fokus (på hva)?
Alle som er født eller får vokse opp
i Norge har vunnet en gullbillett.
Opplever toleranse og åpenhet hos
de fleste. Vi har muligheter til jobb
og utdanning. Vi har muligheten til
å holde oss friske og sunne.
Tenker likevel mye på de som ikke
har det bra. Spesielt under Covid-19
og julen som kommer.
-De som opplever vold i nære
relasjoner
- De som er alene
- De som er rusmisbrukere
Noen tips, tanker eller annet som
du vil utfordre lytterne våre med?
Værerause mot hverandre.
Hvilke nye dilemmaer oppstår for
deg?
Akkurat nå er det frykten for å bli
smittet av Covid-19 og ta dette
med inn på jobb eller hjem til mine
nærmeste
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Dine viktigste prosjekter siste året?
Deltagelse i arbeidsgruppen
som skal revidere Nasjonal
faglig retningslinje for somatiske
akuttmottak. Planlegging av
Akuttdagene 2020/21. Genrelt jobb
for våre medlemmer i NLAS
Hvordan riggerer dere for
fremtiden, fra kort til lang sikt?
Jobber kontinuerlig for at tilbudet
til våre medlemmer skal være
best mulig og at vår fag gruppe
vokser og blir sterkere. Få flere
utdanningssteder for videreutdanning i akuttsykepleie for å
sikre kompetansen i akuttmottak.
Jobbe med krav til at helseforetak
må tilby utdanningsstillinger til
kompetanseheving I akuttmottak.

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

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

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

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

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

HEALTHTECH
SIW ANDREA TODAL
AKUTTSYKEPLEIER
AKUTTMOTTAKET
KRISTIANSUND

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

Scann og besøk bedriften

https://helse-mr.no/avdelinger/klinikkkristiansund-sjukehus/akuttmottak-kristiansund
HEALTHTECH med Siw Andrea Todal, Akuttmottaket Kristiansund
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PODKAST #922 INTENSIVSYKEPLEIE. PAULA MARIE ELISABETH LYKKE, NSFLIS

Tema

Perspektiv

Intensivsykepleie

HEALTHTECH
PAULA MARIE
ELISABETH LYKKE
LEDER
NSFLIS
Podcaster gjort i samarbeid med:

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

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Paula Marie Elisabeth Lykke

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Om bedriften

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

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

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

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Respiratorer
Prioriteringer
Intensivavdelingen
Covid pandemien

Anbefalt lesing:

• Kohts bok
• Hvis døden har tatt noe fra deg så gi det
tilbake skrevet av Naja Marie Aidt
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Det er ikke alle
som kan reddes med
intensivsykepleie, for det
er ikke alltid livet står til å
redde.
- Paula Marie Elisabeth
Lykke

HEALTHTECH med Paula Marie Elisabeth Lykke, NSFLIS
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Intervju
Hvem er du, personlig og faglig?
Intensivsykepleier mor, kjæreste og
venninne
Hva er det viktigste du har lært av
Covid-krisen?
Beredskap er viktig, og samarbeid
øker gjennomføringskraften, for
eksempel anestesi og operasjon og
at ledere er de viktige
Hva er essensen av det du gjør på
jobben?
Fagpolitisk påvirkning(informasjon
fra grasrota) og medlems arbeide,
på avdeling redde liv, som jeg ikke
gjør akkurat nå
Hvorfor er oppdraget ditt
spennende?
100 nye utdanningsstillinger, det
nytter å strategisk for faget
Hvilke muligheter ser du?
Få en norm/retningslinje som sikrer
intensivkapasitet og kompetanse
Hvilke utfordringer ser du?
Norges økonomi fremover- og de
ressurser HF får til å drive sykehus
fremover- sparing, hva sparer
man på kompetanse og beredskap
fordi det er ikke inntektsgivendehele forløpet er sykepleie viktig

for på alle plan forebyggendebehandlende funksjon. Fall,
munnhelse, ernæring, vaksine,
hygiene etc.
Norges unike posisjon og
muligheter – felleskap (åpenhet og
tillit) eller fokus (på hva)?
Solidaritet/ går i takt- rikt land,
gode muligheter, men for å være
et rkt land, oppleves ikke slik
verken på lønn, faglige muligheter,
julebord(betaler selv), driftøkonomi-HR, oppleves ikke som
om vi er verdensledende- men vår
kompetanse er høyere enn i andre
europeiske land- for eksempel
kongress i utlandet
Noen tips, tanker eller annet som
du vil utfordre lytterne våre med?
Forskjellen by og distrikt?
Hvilke nye dilemmaer oppstår
for deg? Press på de som står i
tjenestene det at vi har bedt om å
utdanne flere intensivsykepleierehar allerede stått på jobbet flere
dager, flyttet og eller fått utsatt
ferie, utsatt for smitterisiko, vikarer
etc- må be mine kollegaer om å
IGJEN gjøre en ekstra innstas- uten
å få noen form for kompensasjon,
de nye studentene må ikke føle at
de er til belastning, deltid og heltid
for eksempel intensivsykepleier
saksøkt for å kreve heltid,
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Dine viktigste prosjekter siste året?
Utdanningsstillinger, få kompetanse
knyttet til HPR nummer jfr.
Jordmødre, og en "standard for
intensivmedisin"
Hvordan riggere dere for fremtiden,
fra kort til lang sikt?
Sykepleiere? Intensivsykepleiere?
Faggruppen?
Kan bærekrafts brukes som
vekstmotor?
Ja ved å forvalte det man har av
kompetanse største utgiften på en
avdeling er de ansatte...

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

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

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

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

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

HEALTHTECH
PAULA MARIE
ELISABETH LYKKE
LEDER
NSFLIS

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

Scann og besøk bedriften

https://www.nsf.no/fg/intensivsykepleiere

HEALTHTECH med Paula Marie Elisabeth Lykke, NSFLIS
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PODKAST #923 Å IVARETA PASIENTEN. THERESE JENSSEN FINJARN, ANESTESISYKEPLEIERNE NSF

Tema

Perspektiv

Å ivareta pasienten

HEALTHTECH
THERESE JENSSEN
FINJARN
LEDER
ANESTESISYKEPLEIERNE
NSF
Podcaster gjort i samarbeid med:

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

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

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

Lytt til podcast

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Therese Jenssen Finjarn

Språk:		

Norwegian

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

OSLO

Vert:		

Silvija Seres

Du vil LØRNE om:
•
•
•
•

Anestesisykepleiere
Smertelindring
Samarbeid
Kompetansegap

Anbefalt lesing:

• Helse foretaket sin utviklingsplan frem
mot 2030
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Gode helsetjenester
gir like god bærekraft som
gode veier til å frakt fisk.
- Therese Jenssen Finjarn

HEALTHTECH med Therese Jenssen Finjarn, Anestesisykepleierne NSF

327

Intervju
Hvem er du, personligogfaglig?
Siden jeg var ferdig
anestesisykepleier, vært engasjert
i faggruppearbeid og sittet i styre
for Anestesisykepleierne NSF
i 8 år, leder de siste 6 årene.
Som anestesisykepleier jobber
man selvstendig og i team med
anestesilege, operasjonssykepleiere
og kirurger for å ivareta og gi
bedøvelse til pasienter som skal
til operasjon, og med intensiv
sykepleiere og sykepleiere
som skal «overta» ansvaret for
pasienter etter operasjon. Jobben
med å samarbeide, passe på,
gi en god opplevelse, sørge for
god bedøvelse og smertelindring
under og etter operasjon er veldig
givende. Å møte pasienter som er
avhengig av at vi ivaretar dem er
krevende for pasienter, og gir meg
som anestesisykepleier et veldig
kort tidsrom til å erverve meg
pasientens tillit. I tillegg jobber
vi som anestesisykepleiere i et
høgteknologisk miljø, hvor både
kunnskap, erfaring, og praktisk og
teknisk kompetanse er avgjørende
for å gjøre jobben godt.

Hva er det viktigste du har lært av
Covid-krisen?
At anestesisykepleiere er fleksible
og tilpasningsdyktige, og med
en kompetanse i håndtering av
den akutt, kritisk syke pasienten
som er nyttig også utenfor
operasjonssalen. Dette gjelder
både medisinsk kompetanse,
kommunikasjonsferdigheter,
kompetanse i medisinsk -teknisk
utstyr og teknologi. Dette viste
vi fra før, men nå har vi sett det
i sammenheng med Covid-19.
Teamarbeid rundt kritisk syke
pasienter er viktig, og det kan vi,
og vi er den yrkesgruppen som kan
avlaste intensivsykepleierne
Hva er essensen av det du gjør
på jobben?
Som faggruppeleder er det
medlemsarbeide, koordinere
samarbeid, fagpolitisk påvirkning
og skaffe eller lage dokumentasjon
som kan brukes i å planlegge en
god anestesisykepleietjeneste i
fremtiden.
Hvorfor er oppdraget ditt
spennende? Jeg er så heldig å få
bruke mye av min tid sammen
med faglig engasjerte kollegaer. Vi
ser at det nytter å samarbeide på
tvers av landegrenser, helseforetak
og regioner sånn at pasientene får
bedre og tryggere sykehusopphold.
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Hvilke muligheter ser du?
Anestesisykepleiere med
masterutdannelse gir en mulighet
for oss å se kritisk på faget vårt i
større grad enn tidligere, og fler vil
bidra til å finne kunnskapsbaserte
behandling. Fremtidens pasienter
(vi opplever det allerede nå) er
eldre og skrøpeligere. Medisinsk
og teknologiske fremskritt gir
uante muligheter for ennå bedre
behandling.
Hvilke utfordringer ser du?
Sykehusene er satt under et
enormt økonomisk press og
drift/produksjon kommer lett i
fokus fremfor kvalitet. Det er for
få anestesisykepleiere og våre
pasienter krever mer.

Noen tips, tanker eller annet som
du vil utfordre lytterne våre med?
Det faglige fokuset må være
styrende for det vi jobber med
hver dag. Alle sykehus har
langsiktige planer for utvikling og
faglig utvikling og kompetanse er
viktige deler av denne utviklingen.
Les sykehusets og RHFet sine
langtidsplaner og meld dere på! Hva
kan dere bidra med – hvilke ideer
har du for en forbedret tjeneste. Vi
står nærmest pasienten og vet hvor
forbedringer kan gjøres.
Hvordan riggere dere for
fremtiden, fra kort til lang sikt?
Bygge sten for sten. Tenker
Covid-19 har vist hvor viktig
sykepleierkompetansen er for
helsetjenesten.

KURS SPØRSMÅL
Hva kreves for å bli anestesisykepleier?
a) En anestesisykepleier har minimum ett
års relevant erfaring og nå en mulighet
for bachelor innen faget
b) En anestesisykepleier har minimum
bachelorgrad innen faget og ett års
relevant erfaring
c) En anestesisykepleier har minimum
to års relevant klinisk erfaring og nå en
mulighet for master innen faget

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

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

HEALTHTECH
THERESE JENSSEN
FINJARN
LEDER
ANESTESISYKEPLEIERNE NSF

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

Teamarbeid rundt kritisk syke pasienter
og faglig utvikling er viktig

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

Scann og besøk bedriften

https://www.nsf.no/fg/anestesisykepleierne

HEALTHTECH med Therese Jenssen Finjarn, Anestesisykepleierne
NSF
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PODKAST #927 TA ANSVAR I PANDEMIEN!. RENATE CARITA NORD, ØSTRE TOTEN KOMMUNE

Tema

Perspektiv

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

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Renate Carita Nord

Språk:		

Norwegian

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

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

Innspilt:

INNLANDET
Silvija Seres

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

Om bedriften

Refleksjon

Vert:		

Podcaster gjort i samarbeid med:

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

Du vil LØRNE om:
• Bruk av teknologi i omstilling
• Verdibasert ledelse
• Fagutvikling og brukerveiledning i
Corona
• Psykisk helse og teknologi

Lytt til podcast

Anbefalt lesing:

• Pappas hemmelighet av Vilde Bratland
• Smittet av vold av Per Isdal
• Velferdsteknologi av Ingunn Moser
• Dokumentarserien om Astrid Lindgrens
Liv på NRK
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Dette har jeg aldri
gjort før, så dette klarer jeg
helt sikkert
- Renate Carita Nord

HEALTHTECH med Renate Carita Nord, Østre Toten kommune
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Intervju
Hva er det viktigste lytterne skal ta
med seg fra denne podkasten?
At det å være nysgjerrig, litt uredd,
og gi litt mer faen (kan ikke lykkes
like godt med alt) – gjør også at
vi utvikler oss, og lærer mye mer
underveis.
Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er ei dame på 51 år. Tre voksne
barn, og en hund. Jeg har en
allsidig erfaring både fra industrien
på Raufoss som fabrikkarbeider, og
etter hvert som sykepleier og leder.
Hva er det viktigste du har lært av
Covidkrisen?
Hvor sårbare vi er, og hvor viktig det
er å ha tydelige planer og strategier
for å agere når dette er nødvendig.
Hva er essensen av det du gjør på
jobben?
På jobben er jeg en leder og
tilrettelegger – til enhver
tid forsøke og sørge for at
medarbeiderne til enhver tid har de
beste forutsetningene for å kunne
gjøre en god jobb.

Hvorfor er oppdraget ditt
spennende?
Fagutvikling og brukerinnvolvering
synes jeg er spennende, interessant
og nødvendig, og som jeg har stor
tro på er nøkkelen i å gi gode og
riktige tjenester.
Hvilke muligheter ser du?
Jeg har et ønske og en ambisjon
om å forsøke å se muligheter i det
meste. Jeg er av den oppfatning
at det er viktig å forsøke å finne
mulighetene i det handlingsrommet
som vi til enhver tid har.
Hvilke utfordringer ser du?
Over tid så tror jeg det kan bli
utfordringer med det som er
skissert som konsekvenser av
pandemien. Mange kan bli enda
mer isolerte, ensomme. Barn
som kanskje ikke har hatt det bra
hjemme under pandemien har
fått det verre og blitt mer skadet,
og ikke minst arbeidsledighet
og familier som kommer til å få
økonomiske belastninger.
Noen tips?
I den situasjonen landet og vi som
innbyggere er i; vil jeg utfordre
lytterne til å ta ansvar, både for seg
selv og andre, og følge de påbud og
anbefalinger som til enhver tid er
gjeldende.
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Hvilke nye dilemmaer oppstår for
deg?
Kanskje bevisstheten for hvor
viktig de nærmeste rundt meg
er, og hvor sårbart det er å ikke
kunne opprettholde kontakten som
tidligere. Den fysiske nærheten
med å ikke kunne både gi en klem
og få en klem. Det å vite at mange
ikke får være nær sine som er syke
og/eller døende.
Dine viktigste prosjekter siste året?
Det har vært å utarbeide sikre
gode planer og rutiner som skulle
sikre kontinuitet og forutsigbarhet
for tjenesten, slik at vi kunne
opprettholde mest mulig normal
drift gjennom hele året – på tross
av pandemien.

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

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

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

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

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

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

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

Scann og besøk bedriften

https://www.ostre-toten.kommune.no/

HEALTHTECH med Renate Carita Nord, Østre Toten kommune
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PODKAST #926 INTENSIVSYKEPLEIER I DISTRIKTENE. EVA THARALDSTEN, HAMMERFEST SYKEHUS

Tema

Perspektiv

Intensivsykepleier i
distriktene

HEALTHTECH
EVA THARALDSTEN
INTENSIVSYKEPLEIER
HAMMERFEST SYKEHUS

Podcaster gjort i samarbeid med:

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Eva Tharaldsteen,
som er intensivsykepleier ved Hammerfest sykehus. Hun
forteller oss hvordan det er på et sykehus i distriktet som har
både intensivkapasitet, men som har dette fordelt på et større
geografisk område. Tharaldsteen forteller at selv som et mindre
sykehus ute i distriktet, får også de til mye, og spesielt er de blitt
dyktige når det kommer til å samarbeide.

Tema:		

HEALTHTECH

Gjest:

Eva Tharaldsten

Språk:		

Norwegian

Om bedriften

Persepktiv:

PUBLIC SECTOR

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

Innspilt:

TROMS og FINNMARK

Vert:		

Silvija Seres

Refleksjon

Du vil LØRNE om:

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

•
•
•
•

Lytt til podcast

Internopplæring for sykepleiere
Intensiv sykepleie
Distrikt helsevesen
Viktigheten av god hygiene

Anbefalt lesing:

• https://www.alnsf.no/inspira
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Podkast #926

Teknologien er
med på å forlenge våre liv,
men som du sier, så tror
jeg ikke og håper jeg ikke
at vi kommer dit hvor at
våre varme hender blir
overflødige
- Eva Tharaldsten

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

Hva er det viktigste lytterne skal ta
med seg fra denne podkasten?
At selv om vi er små sykehus i
distrikt, så får vi ting til, spesielt
når det gjelder å samarbeide
Hva er det viktigste du har
lært av Covid-krisen?
Å være i forkant og forberedt så
godt som man kan og hvor viktig
det er å holde avstand og sprite
hender.
Hva er essensen av det
du gjør på jobben? Å drive
stell og behandle av alvorlige og
kritisk syke, men også å være en
medspiller i et team som utgjør en
fin og trygg arbeidsplass.
Hvorfor er oppdraget ditt
spennende?
Fordi det er stadig nye utfordringer,
noe som er positivt, jeg hjelpe syke
pasienter som er givende.
Hvilke utfordringer ser du?
Holder vi oss friske, og kan unngå
langvarige sykmeldinger, har vi
mulighet og større kapasitet til
å ta i mot flere pas.som trenger
intensivbehandling.
Noen tips, tanker eller annet som
du vil utfordre lytterne våre med?
Husk å hold avstand og vask/sprit
hender
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Hvilke nye dilemmaer oppstår for
deg?
At personale blir syk eller at
personalet blir satt i karantene
Dine viktigste prosjekter siste året?
Det må være å ha fått de ulike
prosedyrene på plass ifht. Covid
pandemien og intern opplæring
Hvordan riggere dere for fremtiden,
fra kort til lang sikt?
Vi har ferdige traller med utstyr
som er klare og kan kjøres inn
på en kohortavdeling eller inn til
enkelte rom. Prosedyrene ligger lett
tilgjengelig på våres intranettside så
vi er mye mer forberedt nå.

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

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

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

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

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

HEALTHTECH
EVA THARALDSTEN
INTENSIVSYKEPLEIER
HAMMERFEST SYKEHUS

RIKTIG SVAR
Det er mindre skala, men lengre
avstander som skaper utfordringer

Scann og besøk bedriften

https://finnmarkssykehuset.no/steder/
hammerfest-sykehus
HEALTHTECH med Eva Tharaldsten, Hammerfest sykehus
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Lørn manifesto
Ingen bør kaste bort tid og penger på ferdigheter som snart er ubrukelige. Vi
må lære relevante ting for den fremtiden vi skal inn i. En reklame spør: do you
think it is about mindset or skillset? Svaret er: BOTH! Mindset uten skillset er
ubrukelig; skillset uten mindset er rettningsløs.
Skillsa for fremtiden vil være en kombinasjon av teknologisk kunnskap og mot
til å tenke selv. Vi må tørre å mene noe om hvordan denne fremtiden skal være,
for å kunne ta aktive valg.Det er for enkelt å si at «vi bare lærer kidsa å kode».
Det er alle som må lære og vi må lære mer enn koding. Vi trenger å lære kidsa og
alle andre, DIGITAL SKAPERKRAFT. Vi må bli noe mer enn gode forbrukere av ny
teknologi – vi må kunne skape den om. Og vi voksne må ikke tåle så inderlig lett
den læringen som ikke gjelder oss selv.
Men hva er de nødvendige ferdigheter for fremtiden?
Direkte konkurranse mot roboter er en tapt kamp for mennesker. Roboter,
automasjon og AI dreier seg om det maskinene er veldig gode på. Det er å
kunne lese og finne mønstre i store data mengder, men det å tolke disse
mønstrene på riktig måte, en måte som også er kulturelt og politisk forankret,
som speiler den uhyre komplekse menneskelige psyken, det er bare mennesker
som kan og bør gjøre. Bedre og billigere roboter vil kunne utføre de fleste av
våre rutinemessige oppgaver som krever liten eller ingen kreativitet. Derimot
oppgaver som krever fleksibel handling i uforutsigbare omgivelser, og som krever
empati, vil mennesker alltid være flinkere til. AI passer godt for administrative og
rutinemessige oppgaver. Mennesker er uovervinnelige på oppgavene som krever
omsorg og omtanke. Uansett vil det være spennende og kreve mye ny kunnskap.
Claude Shannon, faren til Informasjonsteori, sa: «We know the past but cannot
control it. We control the future but cannot know it».
Bli med og utforsk fremtiden, så vi kan sammen drive den i en god retning.

Gründer
Silvija Seres
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PODKAST #545 TEKNOLOGI OG DET MENNESKELIGE POTENSIALE. ESPEN STRAND HENRIKSEN, NORWAY IN A BOX

Tema

Perspektiv

episode_title
Få med alle på
endringsreisen
intro

Om
bedriften
Hvordan sørger man for en helhetlig produksjon, i en så
TEMA
Dag Arthur Aasbø
GUEST_NAME
Direktør og organisasjon og samGUEST_TITLE
funnskontakt fra Borregaard
GUEST_COMPANY

Podcaster gjort i samarbeid med:

company_info
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
reflection
å beholde alle sine ansatte når de har endret 50% av
produksjonen sin på få år.

Refleksjon

Refleksjon

Tema:		

TEMA

Gjest:
Tema:		

guest_name
LØRNSOC

Språk:		
Expørt:

languages
Dag Arthur Aasbø

Persepktiv:
Språk:		

perspectives
Norwegian

Innspilt:
Persepktiv:

places
ENTERPRISE

Vert:		
Innspilt:

lorner
SARPSBORG

Lørner:		
Silvija Seres
Du vil LØRNE om:
Du
vil LØRNE om:
• learnings
•Anbefalt
you-will-learn-about
Tverrfaglige
team
lesing:
•

Anbefalt
lesing:
Helhetlig
produksjon
Lytt til podcast

• recommended_literature
• recommended-litterature
Endringsledelse
•
Fremtidens produksjon

Anbefalt lesing:
• Norges offentlige utredninger (NOU) sin

lorn.tech
lorn.unversity
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rapport Lærekraftig

