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LØRN har i samarbeid med Vitari laget en spennende 
serie om endringsledelse og digital transformasjon. 
Serien inneholder 9 podkaster + tilhørende mikrokurs. I 
serien blir vi bedre kjent med 5 interne ansatte i Vitari, 
og 4 eksterne gjester som kommer i fra selskaper som 
Noroff, Huseby gård og Deli De Luca - alle kunder av 
Vitari.

Redningsselskapet 
våre suksesse historier
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Tema Perspektiv

Den digitale 
redningsskøyta
I denne samtalen av #LØRN snakker Silvija 
med generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind. 
Lind forteller hva digitalisering betyr forRedningsselskapet 
og hvilke unike fordeler de har bygget på gjennom prosjektet 
"den digitale redningsskøyten". Hun forteller oss om en kultur i 
Redningsselskapet hvor fremdrift og testing står sterkt. Denne 
kulturen har resultert i en bedrift hvor alle drar i samme retning 
og dette har vært avgjørende i den digitaliseringsprosessen de  
står i.  
 
- Når det er kommet en medarbeider som kommer og ønsker å 
teste noe nytt, så sier jeg nesten alltid ja. Vi må ikke dvele over 
det som ikke har gått bra, men heller lære av det og komme seg 
videre. Da får vi en kultur med fremdrift og energi, forteller hun I 
episoden.  

Om bedriften
Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon. 
De jobber for å gjøre det tryggere å ferdes på og ved sjøen.

Refleksjon
Hva tenker du er viktige ledelsesprinsipper når man skal ta 
en bedrift med lange tradisjoner inn i digitaliseringens alder? 

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Rikke Lind 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• RS digital 
• Medlemsbedrift  
• Prosjektet “Sjøvenn” 
• Ledelse av tradisjonsrike selskaper  
• Sjøens Tesla  
• Tvehendig ledelse 

Anbefalt lesing: 

• Stillhetens Råskap av Anders Meland  
Why should anyone be led by you? Av 
Goffee og Jones

 

OCEANTECH med Rikke Lind, Redningsselskapet 

OCEANTECH
RIKKE LIND
GENERALSEKRETÆR
REDNINGSSELSKAPET

PODKAST #964 DEN DIGITALE REDNINGSSKØYTA. RIKKE LIND, REDNINGSSELSKAPET

Podkast  #0964
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Podkast  #0964

OCEANTECH med Rikke Lind, Redningsselskapet

 Ikke dvel på feil, gå 
fremover og lær av feilene!  

- Rikke Lind



Intervju

6

Hvem er du, personlig og faglig?  
Jeg liker fjellet, både ski og gåturer. 
Stillheten og roen til å tenke 
lange tanker, de indre samtalene. 
Oppvokst ved vannet og elsker 
sjøliv. Farfar var stolt sjøkaptein 
og far startet som maskinist, 
ble senere ingeniør og teknisk 
inspektør, før han grunnla sitt eget 
selskap, som bla var et av de første 
som jobbet med miljøvennlige 
løsninger for ballastvann. Nå bor jeg 
på Nesodden og tar båt hver dag 
til jobben. Har også egen båt. God 
mat og god vin, med gode venner 
etter en lang tur I naturen, er min 
favoritt lørdag. Leser bøker og går i 
gallerier.

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?  
Trygghet for hjelp på sjøen. Våre 
produkter er forbundet med stor 
sikkerhet

Hva betyr digital transformasjon 
for deg?  
Være klar i min ledelse på visjon, 
mål og forventninger til ansatte 
Legge til rette for og å stimulere 
til at ansatte får bruke tid og få 
ressurser til kompetanseheving. 
Prøve og feile, etablere en kultur 

for å teste nye ting. 

På hvilken måte jobber din bedrift 
med endringsledelse?  
Ved å gi økt kompetanse til 
avdelingsledere og seksjonsledere 
gjennom utdanning på BI, 
lederskole i egen regi, digitale 
samlinger med interne og eksterne 
innledere

Dine 3 beste vekst-tips til andre 
lignende selskaper?
1. Les Leading in digital. 
Wetsermann, Bonnet og McAffe 
har laget en modell for digital 
transformasjon, hvordan bli en 
digital master
2. Lag en konkret og tydelig visjon 
for den digitale satsingen
3. Bruk ressurser på å utvikle 
god intern kommunikasjon, som 
stimulerer, involverer og motiverer 
ansatte. God ledelse kan drive 
endring, men det krever en 
organisasjons engasjement for å få 
til transformasjon

Dine egne viktigste jobb-
prosjekter siste året?  
Etablere den digitale 
redningsskøyta

Hvem inspirerer deg?  
Ledere som tør å bryte nye veier 
Rune Bjerke, Nicoali Tangen

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?  
At det er mulig å gjøre flere ting i 
digitale møter, som jeg før trodde 
var umulig. For eksempel kreative 
workshops, medarbeidersamtaler, 
sosialt samvær. Vi har utviklet 
digitalt after work som erstattet 
fredagskaffe´n, starter hvert 
ledermøte med kulturdryss osv

Dine 3 beste ledelses-tips? 
Vær tydelig på visjon og mål. 
Be aktivt om tilbakemeldinger 
– dine nærmeste medarbeidere 
er din viktigste kilde til utvikling 
Søk kunnskap i forskning, ta 
etterutdanning, les bøker. Aldri 
ferdig utlært!

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?  
Redningsselskapet er til for 
å hjelpe andre – det er et 
bærekraftperspektiv i seg selv. 
Redningsselskapet kan allikevel 
strekke seg etter nye og mer 
bærekraftige konsepter for 
hvordan vi leverer våre tjenester. 
Digitalisering og den digitale 
redningsskøyta er viktige verktøy 
for å utvikle mer bære kraftige 
konsepter

Hva motiveres arbeidet ditt av? 
Av å flytte fjell, gjøre visjoner 
virkelige. Dette har vi gjort i RS. 
Bygget Noatun, etablerte skøyte i 
Hellas, samt etablere den digitale 
redningsskøyta

OCEANTECH med Rikke Lind, Redningsselskapet

Podkast  #0964
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Hva er Rikkes viktigste ledertips:
a) Du er aldri ferdig utlært
b) Ha kontroll på tallene
c) Lag detaljerte planer

Du er aldri ferdig utlært Den digitale redningsskøyten er et 
samlebegrep som handler om å bruke 
teknologi for å  redde liv, berge verdier 
og forebygge ulykker på sjøen.

Kystverket har ansvar for det 
Kommersielle innen maritim sektor 
mens Redningsselskapet har ansvar over 
fritidsbåtene.

Hva er den digitale redningsskøyten?
a) Det er en ny generasjon med
redningsfartøy som er under utvikling
b) Den digitale redningsskøyten er et
samlebegrep som handler om å bruke
teknologi for å  redde liv, berge verdier
og forebygge ulykker på sjøen.
c) Det er navnet på det nye ERP
systemet til Redningsselskapet

Hva er forskjellen mellom Kystverket 
og Redningsselskapet? Har de samme 
ansvarsområde?
a) Kystverket har ansvar for det
Kommersielle innen maritim sektor
mens Redningsselskapet har ansvar over
fritidsbåtene.
b) Organisasjonene har overlappende
ansvar men Kystverket har ansvaret for
havet og Redningsselskapet for fjorder.
c) Kystverket har ansvaret for båter over
75 fot og Redningsselskapet har ansvaret
for båter under 75 fot.

OCEANTECH med Rikke Lind, Redningsselskapet

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

OCEANTECH
RIKKE LIND
GENERALSEKRETÆR
REDNINGSSELSKAPET

Podkast  #0964



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

8

Tema Perspektiv

Bedre sikkerhet på sjøen 
gjennom teknologi
I denne samtalen av #LØRN snakker Silvija med prosjektdirektør i 
Redningsselskapet, Martin Fuhr Bolstad. Martin og Silvija utforsker 
hvordan eksisterende teknologi kan settes i arbeid for å sikre trygg 
ferdsel på sjøen gjennom samarbeid og samhandling. Vi lærer om 
hvordan Redningsselskapet gjennom den Digitale Redningsskøyta 
bygger et økosystem der samling og deling av data står sentralt. 
I tillegg til å drive bedre prediksjon av hvilke varsler og data som 
Redningsselskapet må agere på muliggjør plattformen innovasjon 
og tjenesteutvikling av næringsaktører.

Om bedriften
Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon. 
De jobber for å gjøre det tryggere å ferdes på og ved sjøen.

Refleksjon
Den digitale redningsskøyta samler inn data som er relevant 
for sikkerhet på sjøen fra en rekke kilder. Hvordan kan denne 
plattform muliggjøre innovasjon både internt i Redningsselskapet 
og blant næringsaktører?   

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:   Martin Fuhr Bolstad 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert: Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Prøveskuddsordning for å teste ideer
• Innovasjonskultur
• Teknologi fra administrasjonsfokus til

nye tjenester
• Digitalt båtførerkurs med

spillteknologi
• Den digitale redningsskpyta
• Sensordatas rolle i å drive sikkerhet
• RS Noatun

Anbefalt lesing: 

• Einar og Kristoffer leser Nietsche/ Jon
Fosse - Septologien

OCEANTECH med Martin Fuhr Bolstad, Redningsselskapet 

OCEANTECH
MARTIN FUHR BOLSTAD
DIREKTØR
REDNINGSSELSKAPET

PODKAST #965 BEDRE SIKKERHET PÅ SJØEN GJENNOM TEKNOLOGI. MARTIN FUHR BOLSTAD, REDNINGSSELSKAPET

Podkast  #0965
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Podkast  #0965

OCEANTECH med Martin Fuhr Bolstad, Redningsselskapet

 Skal jeg straffes er 
det for noe jeg har gjort 

ikke noe jeg ikke har gjort 
- Martin Fuhr Bolstad
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Hvem er du, personlig og faglig?   
Jeg er engasjert og viljesterk 
med stor stayerevne. Jeg er 
opptatt av helhet og cross over 
kompetanse mellom det tekniske 
og forretningsmessige.  Jeg har 
alltid hatt ideer om produkter og 
tjenester som jeg har jobbet med 
over lang tid og skapt resultater 
ut av over tid. Jeg er opptatt av 
hvordan veletablerte organisasjoner 
kan skape nye tilbud på basis av 
sine etablerte fordeler  
 
Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?   
Vi selger trygghet på sjøen – folk 
må kjenne seg trygge for å ha glede 
av sjøen 

Hva betyr digital transformasjon for 
deg?  
Det å bygge ny kapasitet i en 
organisasjon eller hos dine kunder 
ved hjelp av digitale løsninger  

På hvilken måte jobber din bedrift 
med endringsledelse?   
Ved å skape insentiver til 
innovasjon og nytenkning – gi 
frihet til å utforme ideer – jobbe 
strukturert med å sette endring i 
sammenheng og bygge ny kapasitet  

Dine 3 beste vekst-tips til andre 
lignende selskaper?  
-Sett mål og få organisasjonen med 
på de  
- Legg planer som er tilpasset 
virksomhetens evner og kapasitet  
- Vær tro mot mål og planer 
 
Dine egne viktigste jobb-prosjekter 
siste året?   
- Den Digitale Redningsskøyta  
- RS-Noatun – Redningsselskapets 
nye hovedsete  
 
Hvem inspirerer deg?   
Folk med visjoner og pågangsmot 
– har ikke noen navngitte 
ledestjerner – nå om dagen måtte 
det være Nietsche med sin tese «Vil 
deg selv» 
 
Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden?   
Endringskompetanse – evnen til å 
omstille seg og lære nye ting   
 
Hva gjør vi unikt godt i Norge?   
Samarbeider og har tillit til 
hverandre – en viss naivitet er 
et asset  
 
Viktigste nye perspektiver 
fra Covid?   
Flinke folk finner alltid løsninger 
selv når ting er vanskelig – digital 
samhandling er vlitt allemannseie 

og vil gjøre en stor forskjell på 
hvordan folk jobber og lever 
framover  

Dine 3 beste ledelses-tips?  
- Alle ønsker å gjøre en god jobb  
- Vis folk tillit  
- Legg rammer som gjør at de 
lykkes 

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver? Viktig at alle strekker 
seg og tenker igjennom bærekraft 
i forhold til egen gjerning og 
virksomhet. Redningsselskapet er 
en aktør som kan bidra til å gjøre 
fritidsbåt trafikken mer bærekraftig. 
Vår oppgave som er å redde verdi 
og berge verdier er i seg selv en 
bærekraftig aktivitet, men det betyr 
ikke at vi alltid utfører oppgavene 
på mest bærekraftige måte 

Hva motiveres arbeidet ditt av?  
Hårete mål – positive folk – 
innovative løsninger 

OCEANTECH med Martin Fuhr Bolstad, Redningsselskapet

Podkast  #0965
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Martin snakker om en 
prøveskuddsordning som 
Redningsselskapet startet med for fire 
år siden. Hva menes med dette?
a) Lavterskeltilbud for gode ideer som
gjør Redningsselskapet i stand til å teste
ideer med lav risiko og så ta ideene som
fungerer inn i driften
b) En mulighet for småbåteiere til å teste
nødbluss på en fast dag hver sesong
c) Vet ikke

Lavterskeltilbud for gode ideer som gjør 
Redningsselskapet i stand til å teste 
ideer med lav risiko og så ta ideene som 
fungerer inn i driften

Redningsselskapet får ofte beskjed om at 
en ulykke har skjedd først når noen blir 
meldt savnet og blir derfor varslet sent

Et diversifisert sjøsikkerhetssenter der 
sjøfolk, landbaserte ansatte, frivillige og 
partnere møtes for å drive innovasjon 
rundt læring om sjøsikkerhet

Hva er en av de største utfordringene når 
det gjelder ulykker med fritidsbåter på 
sjøen?
a) Det er for få som følger med på
værvarsler og tar høyde for økt risiko på
sjøen ved dårlig vær
b) Redningsselskapet får ofte beskjed om
at en ulykke har skjedd først når noen
blir meldt savnet og blir derfor varslet
sent
c) Vet ikke

Hva er RS-Noatun?
a) Et diversifisert sjøsikkerhetssenter der
sjøfolk, landbaserte ansatte, frivillige og
partnere møtes for å drive innovasjon
rundt læring om sjøsikkerhet
b) Den siste redningsskøyta som
Redningsselskapet har satt i drift
c) Vet ikke

OCEANTECH med Martin Fuhr Bolstad, Redningsselskapet

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

OCEANTECH
MARTIN FUHR BOLSTAD
DIREKTØR
REDNINGSSELSKAPET

Podkast  #0965
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Tema Perspektiv

Datadrevne operasjoner 
på sjøen
I denne samtalen av #LØRN snakker Silvija med Tobias 
Bang-Hansen, Direktør Sjø i Redningsselskapet. Gjennom samtalen 
lærer vi om Green Saver, et nytt skip som vil fungere som en 
utviklingsplattform for morgendagens redningsskøyte. Vi får 
videre et innblikk i hvordan innsamling og tilgjengeliggjøring av 
data i stadig økende grad understøtter operasjoner på sjøen.   

Om bedriften
Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon. 
De jobber for å gjøre det tryggere å ferdes på og ved sjøen.

Refleksjon
Hvilke data kan være relevante for Redningsselskapet å samle 
og systematisere med tanke på å utvikle en stadig mer effektiv 
redningstjenester?

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:   Tobias Bang Hansen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert: Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Green Saver 
• Digitalisering av opplæring 
• Innovasjon  
• Prediksjon fra data 
• Peer to Peer tjenester 
• Hvordan nå unge  

Anbefalt lesing: 

• Top Gun (film fra 1986)
• Den Norske Los bind 1

OCEANTECH med Tobias Bang Hansen, Redningsselskapet 

OCEANTECH
TOBIAS BANG HANSEN
DIREKTØR SJØ
REDNINGSSELSKAPET

PODKAST #976 DATADREVNE OPERASJONER PÅ SJØEN. TOBIAS BANG HANSEN, REDNINGSSELSKAPET

Podkast  #0976
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Podkast  #0976

OCEANTECH med Tobias Bang Hansen, Redningsselskapet

- Tobias Bang Hansen
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Hvem er du, personlig og faglig?   
Til tross for at jeg er oppvokst i 
en kunstner familie er det nok 
først og fremst sjømann jeg er. Jeg 
er genuint opptatt av oppdraget 
vi er satt til å løse, samtidig 
som jeg har en forkjærlighet for 
navigasjonsfaget og samhandling 
om bord. Jeg har en utpreget 
ordenssans og mine venner ville 
nok beskrevet meg som utadvendt. 
Jeg finner glede i å kunne jobbe 
både på et overordnet strategisk 
nivå, så vel som operasjonelt og 
taktisk. Med andre ord trives jeg 
like godt med en kaffe i hånden, i 
maskinrommet på skøyta i Mehamn, 
som i konstruktive diskusjoner 
med Justisdepartementet om 
beredskapen i Norge. 

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?   
Vi redder liv og berger verdier. Vi 
er bærebjelken i den kystnære 
beredskapen. Vi gjør det tryggere å 
ferdes langs kysten  

Hva betyr digital trans-
formasjon for deg?   
Utvikling av digitale verktøy til 
understøttelse av operasjoner 
(hjelp til mannskapene og 

reduksjon av belastning), som 
igjen kan bidra til å redde flere liv 
og bidra til mer effektiv drift (mer 
effektivt vedlikehold, redusere 
kostnader og utslipp). Gjennom 
datafangst danne grunnlag for å 
kunne forutse hendelser og for å 
kunne bygge bedre og mer effektiv 
beredskap. Digitale verktøy for 
bedre samhandling mellom 
aktørene i beredskaps-Norge 
Digitalisering av det forebyggende 
arbeid, hvordan møte ungdommen 
på deres arenaer 

Hvem inspirerer deg?   
Mennesker som evner å få folk 
rundt seg til å føle seg vel 

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden?   
Jeg har jo en grunnleggende tro på 
mennesket, og at det er mennesker 
som står for verdiskapningen. Så 
tror jeg allsidighet og evnen til å 
tilegne seg nettopp ny kunnskap 
blir viktigst i årene fremover.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge?   
Den norske beredskapsmodellen 
som er tuftet på en enestående 
dugnadsånd, frivillig beredskap i 
kombinasjon med profesjonelle 
aktører. I tillegg er vi i Norge kjent 
for raskt å ta i bruk ny teknologi. 
Det blir utrolig spennende å følge 

reisen innen autonom skipsfart, 
med Asko og Yara sine prosjekter i 
tiden fremover.  

Viktigste nye perspektiver 
fra Covid?   
Viktigheten av hverdagsledelse og 
empati for sine medarbeidere. Mer 
enn noen gang kommer det frem 
at vi er unike mennesker som lever 
unike liv og som har ulike behov. 

Dine 3 beste ledelses-tips? 
- Ansett folk som er flinkere enn 
   deg selv 
- Søk kunnskap og vær nysgjerrig 
- Skap tillit og tørr å stole på   
   menneskene rundt deg 

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?   
Vårt oppdrag er å redde liv og berge 
verdier, hvor fantastisk hadde 
det ikke vært om vi kunne reddet 
planeten vår og? Men bærekraft 
er for meg også mer enn bare 
miljømål, og det er kanskje nettopp 
det som gjør det så interessant.  

OCEANTECH med Tobias Bang Hansen, Redningsselskapet

Podkast  #0976
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Redningsselskapet har samlet en 
betydelig oversikt over aksjoner på sjøen 
i sitt oppdragssystem. Hva brukes denne 
dataen til?
a) Identifisere lokasjoner hvor det er godt
grunnlag for å rekruttere nye medlemmer
til Redningsselskapet
b) Hvor Redningsselskapet bør være
stasjonert og hvilke kapasiteter som
trengs på hvilke stasjoner
c) Dataene deles med forsikringsselskap
og gir en viktig inntektskilde

Hvor Redningsselskapet bør være 
stasjonert og hvilke kapasiteter som 
trengs på hvilke stasjoner

Alle må være med på reisen. Frivillige og 
faste

Det at man kan få hjelp fra andre i 
nærheten

Tobias blir spurt om hva som er det 
viktigste han må gjøre for og lykkes med 
på den digitale reisen
a) Alle må være med på reisen. Frivillige
og faste
b) Fokusere på de som synes teknologi
er gøy først
c) Prøve raskt ut ting på fartøyene. Det er
kun i skarpe situasjoner man kan lære

Hva er unikt med VHF’en som de ønsker 
å løfte over i nye digital tjenester på 
smart telefoner etc?
a) Det at man kan få hjelp fra andre i
nærheten
b) Det at man kan nå folk langt ute til
havs
c) Det at bruken av VHF er enkel og
intuitiv

OCEANTECH med Tobias Bang Hansen, Redningsselskapet

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

OCEANTECH
TOBIAS BANG HANSEN
DIREKTØR SJØ
REDNINGSSELSKAPET

Podkast  #0976
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Tema Perspektiv

Kundesentrisk utvikling 
av nye tjenester
I denne samtalen av #LØRN snakker Silvija med Salgs- 
og Markedsdirektør i Redningsselskapet, Fredrik 
Sahlin. Fredrik snakker om kundesentrisk utvikling av nye 
tjenester og kundereiser. Vi lærer om viktigheten av å samle 
et helhetlig databilde av kunden for så å skape relevante 
kundeopplevelser som igjen gir økt kundetilfredshet og økt levetid 
på kunderelasjonen.  

Om bedriften
Når det stormer som verst, når noen er i nød, når det står om 
sekunder. Da legger Redningsselskapet sine redningskvinner og 
redningsmenn ut på havet med ett mål for øyet: Å redde liv.  Å 
redde liv er kjernen i alt Redningsselskapet gjør. Det har det vært 
helt siden de to første redningsskøytene ble sjøsatt i 1893. 

Refleksjon
Fredrik snakker om kundereisen og hvordan Redningsselskapet i 
stadig økende grad ønsker å inspirere i berøringspunktene de har 
med kundene sine. Nevn 1-3 eksempler på hvordan du tenker det 
kan gjøres. 

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Fredrik Sahlin 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Digitale kundereiser 
• Digitale tjenester 
• Sette kunden i sentrum 
• Novatun 
• Økonomisk bærekraft 
• Eksperimentering som tilnærming 

Anbefalt lesing: 

• Effektive ledergrupper av Henning Bang  
 

OCEANTECH med Fredrik Sahlin, Redningsselskapet 
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 It’s a beautiful day 
– don’t let it go away

- Fredrik Sahlin



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg er en utadvendt, positiv 
person med mye energi. Jeg ser 
på meg selv som konstruktiv 
og løsningsorientert. Jeg er 
opptatt av hvordan menneskene i 
organisasjonen kan skape resultater 
sammen. Altså folk og resultater. 
Jeg er kanskje litt nerdete opptatt 
av indre motivasjon og det å få ting 
til. Så lar jeg meg inspirere av andre 
gode ledere og institusjoner. En 
samarbeidspartner vi jobber mednå 
sier at «Alt er en test» det er noe 
utrolig befriende med det. Jeg er 
ikke redd for risiko men forsøker å 
ta så konsekvensrelatert (rasjonell) 
risiko som mulig. 

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere? 
Formålene våre er å redde liv, 
berge verdier og forebygging. 
Eller trygghet på sjøen.Vi bidrar 
til et bekymringsfritt båtliv.Hva 
betyr digital transformasjon for 
deg? Det er hvordan vi tar i bruk 
digitale tjenester til å utvikle 
organisasjonen – prosessesene 
– produktene – tjenestene og
kundeopplevelsen.

På hvilken måte jobber din 
bedrift med endringsledelse? 
Vi er i konstant endring. Så jeg 
vil kanskje si at vi i større grad 
utøver situasjonsbestemt ledelse 
basert på autentisk lederskap. Så 
er det jo viktig å være godt rigget 
i det daglige for da håndterer vi 
det uforutsette så mye bedre. 
Men dette er mye holdning og 
hvordan vi håndterer utfordringene 
som kommer. Det strategiske 
perspektivet. Det er også viktig at vi 
forstår hvor vi skal og at hver enkelt 
forstår hvordan man kan bidra – 
da er det så mye enklere å få til 
endring og reisen dit oppleves som 
inkluderende og mer forståelig. 

Dine 3 beste vekst-tips til andre 
lignende selskaper?
1.Alt er en test 2.Tro at det er mulig
3.Gjennomføringskraft.

Dine egne viktigste jobb-prosjekter 
siste året? Hvordan kan vi fortsatt 
bidra til øknonomisk bærekraftig 
vekst i RS. Jo mer effektivitet vi 
leverer vi gjør jo mer beredskap 
får vi. Insourcet det meste av 
markedsføringen vi gjør, fortsatt 
utvidelse og in-sourcing av all 
kundekontakt, Det digitale platform 
løftet. 

Hvem inspirerer deg? 
Nicolai Tangen

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden?
Hvordan vi mennesker kan være 
den store forskjellen i en hverdag 
med mer teknologi og AI. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Hvordan våre forbrukere er early 
adopters spesielt på teknologi. 
Det gjør at vi i Norge kan ha en 
fantastisk konkurransefordel 
innenfor forbrukerorientert 
teknologi som kan skaleres globalt.

Dine 3 beste ledelses-tips?
Le – Del – Se  –  i all sin enkelthet. 
Jeg tror jo på det som er ekte og 
autentisk. 

Et yndlingssitat eller livsmotto?
It’s a beautiful day – dont let it go 
away. Deilig tekst fra en nydelig 
sang som sier mye om å leve her 
og nå. Og ikke i går eller i morgen. 
Ikke alltid like lett men det ernoe 
befriende i dette. Og jeg har jo 
tatovert det på armen. 

Hva motiveres arbeidet ditt av? 
Arbeidsglede og prestasjoner – 
sammen med andre. 

Noe viktig jeg har glemt å spørre 
om? Ja. Sammen flytter vi fjell. 
Alltid.

OCEANTECH med Fredrik Sahlin, Redningsselskapet
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Fredrik bruker begrepet "Alt er en test". 
Hva legger han i det?
a) Det er en måte å tenke på som gjør 
det lettere å tørre å prøve nye ting ved at 
man kan justere og korrigere om det ikke 
treffer
b) Vi må hele tiden være nøyaktige og 
raske, litt som på skolen den gang da 
prøver var dagligdags. Da er man hele 
tiden skjerpet.
c) Vet ikke

Det er en måte å tenke på som gjør det 
lettere å tørre å prøve nye ting ved at 
man kan justere og korrigere om det ikke 
treffer

Det å hele tiden søke etter effektive 
måter å markedsføre organisasjonen 
for å gi mest mulig ressurser til 
organisasjonen for å skape sikkerhet på 
sjøen.

Det er så tøffe forhold på sjøen at 
dersom det fungerer her så fungerer det 
over alt

Hva menes med økonomisk bærekraft 
for Redningsselskapet
a) Det å hele tiden søke etter effektive 
måter å markedsføre organisasjonen 
for å gi mest mulig ressurser til 
organisasjonen for å skape sikkerhet på 
sjøen.
b) Det å drive en overgang til elektriske 
redningsskøyter
c) Vet ikke

Hvilken unik fordel trekkes det fram at 
Norge har rundt digitalisering på sjøen
a) Det er så tøffe forhold på sjøen at 
dersom det fungerer her så fungerer det 
over alt
b) Det er så tøffe forhold på sjøen at 
dersom det fungerer her så fungerer det 
over alt
c) Vet ikke

OCEANTECH med Fredrik Sahlin, Redningsselskapet

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

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

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

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

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

Gründer 
Silvija Seres
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Du vil LØRNE om: 

• you-will-learn-about
 
Anbefalt lesing: 

• recommended-litterature

Du vil LØRNE om: 

• Tverrfaglige team
• 

Helhetlig produksjon
•  

Endringsledelse 
• 

Fremtidens produksjon

Anbefalt lesing: 

• Norges offentlige utredninger (NOU) sin
rapport Lærekraftig

Tema: LØRNSOC

Expørt: Dag Arthur Aasbø 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: SARPSBORG 

Lørner:  Silvija Seres 

Dag Arthur Aasbø
Direktør og organisasjon og sam-

funnskontakt fra Borregaard

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

Refleksjon 
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