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I DENNE UTGAVEN

Holte Consulting
Ønsker du at virksomheten din skal få
fart på digitaliseringen? Begynn med
medarbeiderne dine.
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– Det er ingen
tvil om at det er
store verdier i
dataøkonomien,
sier daglig leder i
Digital Norway,
Liv Dingsør.

– Klok utnyttelse av data vil
være viktig for en bærekraftig
nærings- og samfunnsutvikling

15
KartAI
Hvordan bruke kunstig intelligens
til å forbedre eiendomsregisteret og
automatisere byggesaksbehandling?

– Det er ingen tvil om at det er store verdier i dataøkonomien. For de fleste
vil det å bli god til å utnytte egne data være den viktigste muliggjøreren for å
skape verdier, sier daglig leder i Digital Norway, Liv Dingsør.

E

uropakommisjonen vil prioritere
prosjekter med fokus på klima
og digital omstilling i arbeidet
med å få Europa i gang igjen
etter koronapandemien.
– Verdiskaping med data som ressurs
er kjernen i dette, og klok utnyttelse av
data vil derfor være viktig for en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling
også for Norge, sier Liv Dingsør.

Vanskelig å forstå

17
Kiwa
En ISO 27001-sertifisering er et godt
utgangspunkt for å få kontroll med informasjonssikkerheten i egen virksomhet.
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Norsk næringsliv og samfunnsliv er da
avhengig av at flere bedrifter evner å delta
i omstillingen og innovasjonsarbeidet som
skjer i de ulike bransjene og verdikjedene.
Dette er en omstilling som i økende grad
drives frem av digitalisering og bedrifters
evne til å samle, prosessere og utnytte
data for nye formål og nye løsninger.
– I dag opplever mange små og mellomstore bedrifter det som vanskelig å forstå
hvilke muligheter og data som finnes og
hvordan de skal komme i gang, sier hun.
Ifølge Statistisk Sentralbyrå har 99 prosent
av bedriftene i Norge under 100 ansatte.

Store verdier
Det er store verdier i dataøkonomien. I
en analyse gjort av Menon på oppdrag for
NHO estimeres potensialet for databasert
verdiskapning i Norge å kunne nå 300 milliarder kroner i 2030, og EU anslår verdien
av data til 829 milliarder euro i 2025.
– Men potensial blir ikke til verdier av
seg selv. I en travel hverdag må vi alle
utfordres til å bli bevisst mulighetene for
økt innovasjonskraft fra data i egne virksomheter, og for de fleste vil det å bli god
til å utnytte egne data være den viktigste
muliggjøreren for å skape verdier. Det er
også en forutsetning for å kunne nyttiggjøre seg andres, sier hun.

Tett samspill
Datafabrikken er et initiativ for å utnytte

verdiskapingspotensialet. Dette er et
felles prosjekt mellom DigitalNorway og
Digitaliseringsdirektoratet – på tvers av
offentlig og privat sektor.
– Datafabrikken skal få fortgang i økt
deling av relevant data fra det offentlige
og private næringsliv, og gjøre det enklere
for små og mellomstore bedrifter å få
tilgang til anvendbare data, infrastruktur
og gode hjelpere, sier hun.
Den løpende utviklingen i fabrikken
utvikles i tett samspill med interessenter,
datatilbydere og databrukere.
– Vi vet ikke helt hvordan Datafabrikken
vil se ut til slutt. Det må vi finne ut
sammen med alle de aktørene som deler
vår ambisjon. Datafabrikken har derfor
som mål å forene aktører til felles innsats, som kan gjøre det lettere for små og
mellomstore bedrifter å lykkes, og som
kan forsterke satsinger og det gode innovasjonsarbeidet som allerede eksisterer i
ulike bransjer, sier hun.

Hele verdikjeden
Deling av data på tvers av aktører og
sektorer er ifølge Dingsør viktig for innovasjon og verdiskaping i en datadrevet
økonomi.
– Livslang læring er en avgjørende
drivkraft, for i en datadrevet økonomi
oppstår det et økende behov for kunnskapsutvikling i hele verdikjeden fra data
oppstår til de anvendes i en passende
form, sier hun.
Kompetanseområder det blir viktig
å ha kontroll på fremover er nye måter
å jobbe på, nye måter å lede på og ny
teknologi.
– DigitalNorway har utviklet en rekke
kurs som gir deg et startsted og en god
oversikt over og innsikt i de kompetanseområdene vi mener du som virksomhet
og arbeidstaker bør være bevisst på i
dagens datadrevne økonomi. Dette finnes
gratis på våre nettsider, sier hun.
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Fremtidens digitale
tjenester vil være
en integrert del av
hverdagen vår.
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Pilarer for digital sikkerhet

D

igitalisering er et
begrep som spenner
vidt, og berører både
eksisterende og nye
typer tjenester som
ikke har vært mulig
tidligere. Disse nye
typene tjenester kan være vanskelig å
forutse før man har utviklet fundamentet
de skal stå på. Digitalisering betyr i så
måte noe forskjellig for hver eneste virksomhet som begir seg ut på denne reisen.
Men for å bære den digitale grunnmuren
vil det være en del sikkerhetspilarer, og
enkelte av disse er felles for alle.

Risikovurdering og sikkerhetsstyring
som en integrert del av ledelsen
En opplagt kandidat er god sikkerhetsstyring i de ulike virksomheter, med
fokus på den økende risikoen knyttet til
digitalisering av tjenester. Mange virksomheter har kanskje tenkt at de også må
«komme i gang med digitalisering», så ikke
de blir hengende etter konkurrentene. Men
siden begrepet favner om mye, så kan det
være krevende å tenke nøye gjennom hva

digitalisering betyr for de. Dermed starter
de ambisiøse prosjekter og innkjøp som
de under normale omstendigheter hadde
brukt mye lenger tid på å vurdere, ikke
minst for å forstå hvilken risiko som følger
med. For man trenger å gjøre gode analyser
og risikovurderinger før man digitaliserer,
så man forstår de sikkerhetsmessige
konsekvensene og kan ta forholdsregler.
God og uavhengig sikkerhetsstyring kan
hjelpe med å ivareta det.

Et presist trusselbilde
Allerede i sikkerhetsloven fra 2019 har
norske virksomheter med samfunnsviktig
funksjon fått et økt ansvar for å gjøre
grundige risikovurderinger, og for å
iverksette nødvendige tiltak for å ivareta
sikkerhet. En sentral komponent i en
risikovurdering er trusselbildet. Myndighetene påpeker i stortingsmeldingen
viktigheten av å bevare balansen mellom
verdier på den ene siden, og sikkerhetstiltak
på den andre. I denne sammenheng må
verdier forstås som risikoen knyttet til en
gitt tjeneste, herunder trusselen mot den.
Bortfall av en virksomhets funksjoner
og tjenester kan få alvorlige konsekvenser,
både for virksomheten selv og for kunder.
Det er derfor viktig å sikre disse forsvarlig.
Dog er det også viktig at man har en god
forståelse av trusselbildet. Tendensen
til å promotere sikkerhetstiltak basert
på konstruerte problemstillinger har
et eget begrep: Fear, Uncertainty and
Doubt (FUD). Dette kan skje bevisst eller
ubevisst. Spesielt når man ikke har god
kjennskap til teknologien eller metoder
trusselaktører bruker, kan det være

fristende å tilskrive aktørene høyere evne
og vilje enn det som kanskje er tilfellet,
for å sikre at man ikke blir stående som
skyldig dersom et angrep man ikke
forutså finner sted. Men samfunnet
baserer seg i stadig økende grad på
teknologiske tjenester. Skal man underholde et stort antall vagt definerte trusler,
vil kostnadene fort bli uforholdsmessige,
og underholder man bare enkelte av de
vil man forskjellsbehandle. Virksomheter
må derfor bygge et presist og konkret
trusselbilde mot de nye og moderniserte
tjenestene.
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Regjeringen har pekt ut
retningen for den videre
digitaliseringsreisen i
stortingsmeldingen om
den nasjonale digitale
grunnmuren.

Tor Saltveit
CISO Huawei
Norway, og forfatter
av artikkelen

Myndighetskrav som skalerer godt
med økt bruk av teknologi
Norske myndigheter har poengtert viktigheten av at samfunnsviktige funksjoner
tar økt ansvar for å ivareta sikkerhet i
sine tjenester, herunder følge opp sine
underleverandører. Med økt bruk av
teknologi, og med svært spesialiserte
leverandører, er det en umulig oppgave
å ha kompetansen eller ressursene til å
foreta denne type revisjon selv. Her er det
viktig at det tillates bruk av sertifiseringsorganer som kan gjøre jobben med å
kvalitetssikre leverandører én gang på
vegne av alle norske virksomheter.
Tempoet i digitalisering vil øke raskt med
teknologien som nå vil tas i bruk. Måten vi
tenker sikkerhet på må samsvare med
dette. Selv om dette krever mer av oss
både som myndighet og virksomhet, så vil
det også resultere i grundige, presise,
automatiserte løsninger for operasjonalisering av de ulike sikkerhetsstrategier.

Digitalisering og
automatisering
krever at vi kan
beskrive trusler
konkret og i detalj.
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Løsningen
«Cloud Center of
Excellence» fra Arctic
Cloud Solutions vil
sikre en trygg reise
for din bedrift, hvor
alle jobber mot
samme mål.
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En trygg skyreise for hele bedriften
Digitaliseringen har for
lengst gjort sitt inntog i
norske bedrifter, men har
bedriften din egentlig nok
kompetanse om selve
skyreisen?

D

et er ingen tvil om at skytjenester er fremtiden, og den
eneste riktige teknologien for
å både møte morgendagens
krav, holde seg konkurransedyktige og
samtidig utvikle bedriften for å nå deres
fremtidige mål.
– For å legge gode strategier er man
nødt til å inkludere teknologi, men man
er da også nødt til å forstå hva teknologien
kan gjøre med effektivisering for din
bedrift, sier administrerende direktør i
Arctic Cloud Solutions, Joakim
Brynestad Grøtvedt.
Mange selskaper undervurderer behovet
for kompetanse i digitaliseringen, og her
kommer Arctic Cloud Solutions inn i
bildet.
– Dette landskapet er nytt, og det
krever teknologikompetanse utover den

tradisjonelle IT-avdelingen. At man har
en bevisst strategi på bruk av teknologi
i hele organisasjonen er viktigere enn
noen gang, sier Grøtvedt.

Høyere sikkerhet
Løsningen «Cloud Center of Excellence»
fra Arctic Cloud Solutions vil sikre en
trygg reise for din bedrift, hvor alle
jobber mot samme mål.
– Ved å forankre dette i ledelsen og
nedover, sikrer man en stabilitet og kan
samtidig effektivisere driften og levere
høyere kvalitet, sier Grøtvedt.
For høyere sikkerhet, mer stabilitet og
større fleksibilitet er blant gevinstene ved
et velfungerende skykonsept, og Grøtvedt
forteller at Arctic Cloud Solutions er
ekstra fokusert på det førstnevnte.
– Sikkerhet er øverste prioritet hos oss,
og vår kompetanse på teknologi bruker
vi for å sikre kunden en sikker skyreise i
fremtiden, avslutter Grøtvedt.
Med en bred erfaring fra skyarkitektur
i mange forskjellige bransjer, sitter
Grøtvedt på en unik kompetanse for å
skreddersy optimale løsninger for din
bedrift.
– Vi vet hva som fungerer for de
forskjellige bransjene og tilbyr alle
løsninger innen skyteknologi - tilpasset
til hver enkelt kunde, sier Grøtvedt.

Sikkerhet er øverste
prioritet hos oss, og
vår kompetanse på
teknologi bruker vi for å
sikre kunden en sikker
skyreise i fremtiden.
En samlet strategi
Arctic Cloud Solutions anbefaler blant
annet at det opprettes en styringsgruppe
som lager en god og samlet strategi man
sammen jobber etter. Ved å benytte seg av
«Cloud Center of Excellence»-løsnigen,
vil organisasjonen klare å skape
endringer på flere områder, som blant
annet strategi, teknologi, organisasjonsstruktur, kultur og budsjettering.
– Først og fremst er det viktig å
bevisstgjøre bedriften på hva man faktisk
trenger å ta med seg på veien videre. Vår
rolle er å veilede og å heve kompetansen
på skyløsninger, og opprette de løsningene
som er ønskelig og nødvendig å ta med
seg i skyen, avslutter Grøtvedt.
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Begynn med
menneskene!
Ønsker du at virksomheten din skal få fart
på digitaliseringen, og ta i bruk prosessautomatisering og avansert dataanalyse?
Begynn med medarbeiderne dine, er Holte
Consulting sitt klare råd.

Store likheter
– Ikke uventet viser undersøkelsen store
likheter både i hva virksomhetene mener
er de største barrierene, og hva de mener
er suksesskriteriene for å bryte dem og
lykkes med prosessautomatisering og

avansert dataanalyse, forteller Ingrid
Nyeng, seniorkonsulent i Holte Consulting.
Uavhengig av størrelsen på virksomhetene, var hindringene ofte knyttet til
menneskelige faktorer og organisering.
– Altså ikke først og fremst til tekniske
utfordringer med datakvalitet og tilgjengelig data, selv om de også var der,
presiserer hun.

Kultur for å eksperimentere
Et av de viktigste suksesskriteriene
handler om virksomhetens kultur, at det
er aksept for å feile og lære gjennom
eksperimenter og innovasjon. Nyeng
minner om at ikke alle prosjekter ender
med suksess, og at teknologien og
algoritmene man velger ikke alltid treffer.
Det kan ta tid før man får realisert de
ønskede gevinstene, og det er heller ikke
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R

ådet er resultatet av en
undersøkelse hvor Holte
Consulting stilte spørsmålet: Er
norske virksomheter klare til å
ta den digitale reisen, til å bruke prosessautomatisering og avansert dataanalyse?
Det kan dreie seg om å predikere
fremtiden ved å bruke maskinlæring
på historiske data. 13 norske, etablerte
virksomheter fra ulike bransjer i privat
og offentlig sektor, ble spurt. Det ble gjort
17 intervjuer av ledere og ansatte med
forskjellige roller.

Vera Björk
Guttormsdottir,
konsulent i Holte
Consulting.

gitt at man får hentet ut ønsket verdi.
– Det er klokt å jobbe smidig og tenke
langsiktig, og selvsagt ha en idé om
hvordan ny innsikt skal gi konkurransefortrinn eller forretningsmessig verdi.
For mange er det ikke et mål å kutte
årsverk, men heller bruke mindre tid
på rutineoppgaver og mer tid på verdiskapende prosesser, sier Nyeng.
Holte Consulting har lang erfaring
som prosjektrådgivere og operativ
prosjektledelse innen digitalisering og
modernisering. 
– Vi hjelper kundene med å finne og
utnytte mulighetene for digitalisering.
Holte Consulting har ingen bindinger til
teknologiske selskaper og er kjent for å gå
inn i oppdragene med hodet og hjertet.
Vi tar på oss «kundens drakt», avslutter
Nyeng.

Ingrid Nyeng
Seniorkonsulent i
Holte Consulting
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Brukervennlig og sikker behandling
av konfidensielle styredokumenter
Sensitiv selskapsinformasjon bør ikke komme på avveie. Særlig gjelder dette for
børsnoterte selskaper hvor informasjonslekkasjer kan få store konsekvenser. Med
en styreportal fra Admincontrol får man kontroll på sikkerhetsutfordringene.

S

tyreportal er en løsning som
brukes av selskaper som
ønsker heldigitale løsninger
for å håndtere sensitive data
på en trygg måte. Funksjonaliteten
er bygd opp slik at portalen kan
styre hele prosessen rundt det å
gjennomføre et styremøte. Fra du
planlegger tidspunktet og booker
møtet, skaper agendaen, utarbeider
dokumentene og sender dem ut.
Alt skjer inne i portalen som er
beskyttet med flere sikkerhetslag
og hvor all informasjon er kryptert,
forklarer Signe Roesgaard Gran,
som er Chief Technology Officer i
Admincontrol.
Tanken er at alt som har med
styrearbeidet å gjøre skal skje inne
i systemet der ingen andre har tilgang. Etter å ha logget seg inn, kan
styremedlemmene lese dokumenter,
gjøre egne notater på dem og
signere dokumenter digitalt uten
at de trenger å skrive ut et eneste
dokument på papir. Det finnes også
en egen chattefunksjon slik at de
kan kommunisere med de andre

styremedlemmene på en måte som
er helt trygg.
Interessen for styreportal har
vært formidabel og to tredjedeler
av selskapene på Oslo Børs bruker
løsningen. Den tilbys nå også i fem
andre utenlandske markeder og
benyttes totalt av 90.000 brukere.
– Vår løsning støtter internasjonalt styrearbeid og prosesser på
tvers av land, med løsninger for
innlogging og autentisering som
følger internasjonale standarder,
tilføyer Roesgaard Gran.

Safety first
Admincontrol er garantist for å
tilby løsninger som er helt sikre.
Derfor er sikkerhet det absolutt
viktigste som selskapet arbeider
med på alle nivåer.
– For Admincontrol er hensynet
til sikkerhet og personvern sentralt
i alt vi foretar oss; i utviklingen
av våre løsninger, så vel som den
daglige drift og virke.
Admincontrol er ISO 27001:2013
og SOC 2 Type II sertifisert.

Samtlige ansatte gjennomgår en
generell sikkerhetsopplæring, slik
at alle har sikkerhet i fingerspissene
og viser årvåkenhet til enhver
tid. I tillegg har vi flere dedikerte
medarbeidere som er sikkerhetsspesialister og utelukkende
arbeider med sikkerhet. Hos oss er
nemlig ikke sikkerhet noe vi bygger
inn i løsningene til slutt, men noe
vi starter med i hvert utviklingsløp.
Applikasjonene vi lager scannes
for mulige sårbarheter, og i tillegg
overvåker og følger vi med på
trusselbildet. Vi prøver alltid å ligge
et steg foran slik at vi hele tiden
kan forsterke sikkerhetsbarrierene
og sørge for at plattformen alltid er
oppdatert, selv om utviklingen av
ny teknologi går raskt.
– Det er nok kombinasjonen av
enormt høy sikkerhet og den gode
brukerfunksjonaliteten som gjør at
løsningen vår har blitt så populær
og at vi har en årlig fornyelsesgrad
på 98 prosent blant våre styreportalkunder, avslutter Roesgaard
Gran.

Signe Roesgaard Gran, Chief Technology Officer i Admincontrol.
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Kjetil Thorvik Brun,
Leder teknologi og
digitalisering, Abelia,
og forfatter av
artikkelen.
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AI – et smertelindrende
skudd eller evig lykkerus
Spør vi Google om å oversette ordet «hype» for oss får
vi svar «sprøytenarkoman».
Om det er en god oversettelse eller ikke får Alexa
eller Siri svare på. Det er
nok tilfelle at mange av oss
har de siste nyvinningene i
teknologiverden, og særlig
kunstig intelligens, som vår
narkotika. Men, det må ikke få
deg til å tro at den endringen
kunstig intelligens driver frem
bare er vås.

D

e store driverne av
utviklingen sitter på
hver sin side av jordkloden. USA og Kina.
EU er på mange måter
mer en flue i suppa enn
en deltaker ved bordet.
Gjennom den digitale revolusjonen for
konsumenter satt EU helt på sidelinjen.
USA leder an, og Kina er fast bestemt på å
overta ledelsen. Med 800.000 nye vitenskapsfolk og ingeniører årlig, det høyeste
antallet forskningspublikasjoner innen AI,
svært god tilgang på data, og omkring en
tredjedel av verdens teknologiproduksjon
innenfor landegrensene, er det lite som
tilsier at Kina ikke vil lykkes med ambisjonene. For Norge er likevel EU vårt beste
kort, men det må spilles riktig.
Så hva trengs for å lykkes i en

algoritme- og datadrevet verden? Og hva
må Norge gjøre? Mye av svaret koker
ned til det som må anses å være de tre
hovedingrediensene for AI-systemer.
Kompetanse, data og prosesseringskraft.

Prosesseringskraft
I all hovedsak kan vi få nødvendig
lagrings- og prosesseringskraft gjennom
nettskyen fra datasentre. Datasenternæringen representerer et stort potensial
for Norge med kaldt klima, grønn energi
og konkurransedyktig regulering. For
de tyngste tungregningsoppgavene, så
samarbeider Norge med andre europeiske
land. Også her har Europa og Norge hengt
etter, men situasjonen er i ferd med å
bedre seg. Her er utviklingen rask, og vi
kan på ingen måte lene oss tilbake. Norge
må være pådriver for å sikre fortsatt
investeringer og norsk deltakelse i slike
samarbeid.

Kompetanse
Samfunnsøkonomisk analyse dokumenterer i sin rapport at behovet for
IKT-kompetanse forventes å øke med
66 prosent frem mot 2030. Tre av fire
av medlemsbedrifter i Abelia trenger
mer IKT-kompetanse, og de sliter med
å rekruttere nok. Halvparten sier deres
vekst hindres eller at de taper kunder som
følge av mangelen på kompetanse. Dette
bidrar til at vi har en IKT-sektor med lite
omfang. Dette er ikke bare en utfordring
fordi næringen er en viktig inntektskilde
Norge trenger, men næringen er også
en omstillingsmotor for næringsliv og
samfunnet for øvrig.
Vi trenger flere studieplasser for
IKT-spesialister, men samtidig utgjør

nyutdannede en liten andel av arbeidsstyrken, og endringene handler ikke
bare om nye jobber som vil komme.
Det handler vel så mye om at vi som er i
arbeidsmarkedet må utvide og fornye vår
kompetanse. Til dette trengs det insentiver
for bedrifter og ansatte til å investere i
livslang læring. I tillegg trenger vi å gjøre
det enklere for norske bedrifter å hente
inn digital spisskompetanse fra andre
land – særlig fra utenfor EØS.

Data
Uten data kan du legge kunstig intelligens
tilbake i skuffen. For å forstå dataøkonomien er en nødt til å forstå at data er
veldig mye mer enn persondata. I Norge er
persondata, og til og med personrelatert
data, bare en liten del av det. Data er fakta.
Det er dette vi bygger kunnskapen vår på.
Så når Norge nå må omstille seg fra en
ressursøkonomi til en kunnskapsøkonomi
er det data og kompetanse som er
råvarene, og kunstig intelligens er et avgjørende verktøy. Dataøkonomien står for
omkring 150 milliarder årlig og 100.000
arbeidsplasser i Norge i dag. Potensialet
er det dobbelte innen 2030. For å sikre
fremvekst av næringsliv med evne til å
drive frem verdiskaping med kunstig
intelligens, trenger vi å sørge for tilgang til
data. Offentlig sektor bør ha plikt til å dele
data, det må bygges syntetiske datasett,
og vi må tilrettelegge for fremveksten av
datadrevne økosystem i næringslivet og
på tvers av sektorer.
Norsk satsing på kunstig intelligens
handler ikke om å sette det ene skuddet.
Det handler om å ivareta jobber og et
bærekraftig velferdssystem, og med det
– en langvarig lykkerus.
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De immaterielle
verdiene står ofte
for 80 prosent av
verdien i en vanlig
bedrift.

FOTO : G E T T Y I M AG ES

Beskytter du dine
viktigste verdier?
Mange bedrifter har ikke forstått viktigheten av det å beskytte sine immaterielle
verdier. Selv om det ofte er disse verdiene som skiller bedriften fra konkurrentene,
og som kan gi det nødvendige konkurransefortrinnet for å lykkes i markedet.

Ta vare på verdiene

Ta kontakt med oss i
Acapo, vi hjelper deg
gjerne:
www.acapo.no/
kontakt-oss/

Ofte blir vi først spurt om råd når du
møter utfordringer, eller noe har gått helt
galt. Du har kanskje opplevd at bedriftens
produkt, teknologi eller varemerke er blitt
kopiert, eller du er beskyldt for å gjøre
inngrep i andres rettigheter. Fellesnevneren er ofte at disse utfordringene
kan være forretningskritiske.
Derfor er det så viktig å være i forkant,
og ta vare på innovasjonen og de verdiene
du skaper på best mulig måte, da kan du
unngå disse utfordringene.
Nøkkelen er ofte å starte med en

Nøkkelen er ofte å
starte med en IPstrategi. Hva har
vi av innovasjon og
immaterielle verdier,
hvordan skal vi
beskytte, forvalte og
forsvare disse?
IP-strategi. Hva har vi av innovasjon og
immaterielle verdier, hvordan skal vi
beskytte, forvalte og forsvare disse? En
slik strategi bør være en del av bedriftens
forretningsplan. Dette er en god, og
mange ganger nødvendig, investering i
din bedrifts fremtid. Acapo ønsker å gi
deg råd i forkant av utfordringene slik
at du unngår unødig bruk av tid og
ressurser.

FOTO : ACA P O

D

e fleste bedrifter forsikrer med
selvfølge sine materielle verdier
som for eksempel firmabil,
produksjonsutstyr, bygninger
og så videre.
De samme virksomhetene lar imidlertid
ofte være å «forsikre» sine immaterielle
verdier (IP) som design, varemerker eller
selve idéen (innovasjonen) virksomheten
er bygget på. Dette til tross for at de
immaterielle verdiene ofte står for 80
prosent av verdien i en vanlig bedrift, og
at faren for inngrep i disse rettighetene
stadig blir større.

TIPS

Hva bør bedriften gjøre å sikre sine
immaterielle verdier og rettigheter?
Jeg vil her gi seks konkrete råd:
1. Kartlegg hvilke immaterielle verdier som
finnes i selskapet, og sørg for å beskytte disse.
2. Sørg for at alle parter er enige om eierforholdet til idé og konsept tidlig i et prosjekt
for å unngå konflikter senere. Lag juridisk
bindende avtaler partene imellom.
3. Undersøk om det finnes lignende løsninger,
design eller varemerker på nasjonalt eller
internasjonalt nivå. Det er lett å tenke at den
innovasjonen man sitter på er unik, mens
løsningen i realiteten er funnet opp et annet
sted i verden.

Hilde Vold-Burgess
Advokat og daglig
leder i Acapo AS

4. Nyhetskravet. For å få innvilget patent er
det strenge krav til at det man søker patent
på ikke er gjort kjent for offentligheten.
Hemmelighold derfor oppfinnelser og idéer
inntil patentsøknad er innlevert. Vurder
konfidensialitetserklæringer fra samarbeidspartnere.
5. Overvåk markedet og reager dersom
noen trår deg for nære. Da opprettholder du
best verdien av dine rettigheter og unngår
at de svekkes eller skades av en tredjeparts
aktiviteter.
6. Få på plass en IP-strategi og ha et aktivt
forhold til denne.
Følger du disse enkle, men forretningskritiske
rådene, vil bedriften din stå bedre rustet til å
takle fremtidens marked. Det handler om å
skape seg forsprang og handlingsrom!
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Norge er verdensledende
på bildeanalyse med
kunstig intelligens
«Visual Intelligence» er et nytt norsk forskningssenter for utvikling
av nye metoder innen bildeanalyse. Det gjøres ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens. Senteret skal bidra til å løse viktige
samfunnsutfordringer innen helse, ressursstyring og miljøovervåking.
Virksomheten spenner bredt og forskningen er i verdenstoppen.

FOTO : P R I VAT

Ulike partnere og problemstillinger,
men samme metodikk
Alle senterets partnere har behov som
gjør at de trenger en veldig god og presis
automatisk bildeanalyse som kan
håndtere store mengder komplekse
digitale bildedata.
– Det unike med vårt konsept er at
partnerne har felles utfordringer på tvers
av bruken knyttet til å utnytte tilgjengelig
bildedata fullt ut. «Visual Intelligence»
samler domenekunnskap og ekspertise
innen bildeanalyse, maskinlæring og
kunstig intelligens. På den måten skaper
vi synergier på tvers av fagfelt, forklarer
Robert Jenssen. Han er professor ved UiT
Machine Learning Group ved UiT Norges
arktiske universitet i Tromsø og senterleder
for «Visual Intelligence.»
Jenssen påpeker at selv om bildedataene kommer fra helt ulike kilder,
bygger likevel grunnblokkene for hvordan
dataene kan analyseres på de samme
prinsippene. Derfor kan modellene bygges
opp med mange fellestrekk, og forskerne

kan dra stor nytte av samarbeidet på tvers
av helt forskjellige bruksområder.

Fire innovasjonsområder
Forskningspartnerne i «Visual Intelligence»,
er UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Oslo (UiO) og Norsk Regnesentral.
I tillegg består senteret av åtte partnere
fra privat og offentlig sektor som er med i
samarbeidet og vil utnytte forskningen til å
skape nye innovasjoner.
De fire innovasjonsområdene man jobber
med ved senteret i dag er helse, energi,
marin og jordobservasjon. Line Eikvil,
som er forskningsleder for bildeanalyse og
maskinlæring ved Norsk Regnesentral og
nestleder i «Visual Intelligence» forklarer:
– Et eksempel på en partner er GE
Vingmed Ultrasound, som utvikler
skannere for ultralydundersøkelse av
hjertet. De ønsker å lage enda mer
intelligente verktøy for hjertescanning.
Legene ønsker blant annet å måle størrelser
inni hjertet på bakgrunn av ultralydbildene, men det kan ta ganske lang tid
å måle disse manuelt. Derfor ønsker de
bedre måleverktøy som gjør dette
automatisk. Dette er et område der vår
forskning kommer inn, forklarer Eikvil.
En annen bruk også innen helse, er å
benytte bildeanalyse for å finne og karakterisere kreftsvulster basert på ulike typer
medisinske avbildningsmetoder. Dette er
sentralt for partnerne Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), Helse Nord
IKT og Kreftregisteret. Formålet er å gi
spesialistene støtteverktøy for å kunne si
mer, for eksempel om spredning av kreft
eller kunne måle endringer i svulster uten
å måtte operere eller gå inn i kroppen.
Havforskningsinstituttet deltar også i
«Visual Intelligence.» De ønsker å finne
metoder som gjør det mulig å gjenkjenne
mønstre i akustiske data fra ekkolodd.
Det er ønskelig for å artsbestemme fisk og
bruke løsningene til å estimere bestanden
av ulike fiskeslag.
Equinor, som også er partner, ønsker å se
på det som er under havbunnen. Sammen
med dem jobber senteret derfor på

Stipendiat Changkyu Choi, ved Visual Intelligence.

FOTO : U I T N O R G ES A R K T I S K E U N I V ER S I T E T

Anne Solberg
Professor i signalog bildeanalyse
på UiO, og en av to
nestledere i «Visual
Intelligence»

«Visual Intelligence» er et tett samarbeid
mellom flere forskningsmiljøer, kommersielle selskaper og offentlige institusjoner.
Mange organisasjoner sitter på store
mengder bildedata, men trenger gode
metoder til analysen slik at de bedre kan
utnytte dataene og hente ut mest mulig
viktig informasjon. Her er forskningen til
«Visual Intelligence» høyaktuell:
– Fellesnevneren for virksomheten vår
er at vi arbeider med bildeanalyse hvor
vi leter etter strukturer i bildene. Det
spesielle er at vi analyserer bilder av det
øyet vanligvis ikke ser. Med dette mener
vi for eksempel bilder fra innsiden av
kroppen ved hjelp av røntgen, MR eller
ultralyd. Andre eksempler kan være
seismikk som avbilder geologien under
havbunnen, bilder tatt fra satellitter i
verdensrommet eller bilder fra ekkolodd
som viser fisk under vann, sier Anne
Solberg, som er professor i signal- og
bildeanalyse på Universitetet i Oslo og er
en av to nestledere i «Visual Intelligence.»

Robert Jenssen
Pofessor ved UiT
Machine Learning
Group ved UiT
Norges arktiske
universitet i Tromsø
og senterleder for
«Visual Intelligence

tilsvarende måte for å gjenkjenne mønstre
i seismikkdata. Partnerne Kongsberg
Satellite Services (KSAT) og Terratec
kartlegger jordas og havets overflate sett
fra fly og satellitt.
– Dermed strekker virksomheten vår
seg fra langt under havbunnen til langt
opp i atmosfæren når vi forsker på nye
metoder for analyse av billeddata fra
satellitter for jordovervåking, tilføyer
Robert Jenssen.

Spesielle utfordringer
Maskinlæring trenger både store mengder
bilder og kunnskap om hva disse inneholder for å lære å gjenkjenne objekter
og strukturer i nye og ukjente bilder. For
noen problemstillinger, som eksempelvis
ansiktsgjenkjenning, kan det være forholdsvis enkelt å skaffe nok slike data. For
problemstillingene i «Visual Intelligence»
derimot, hvor dataene er mer komplekse og
tolkningen av innholdet krever ekspertise,
kan det ofte være vanskelig å skaffe nok
slik detaljert kunnskap eller tolkning.
Det gjelder for eksempel når man ser inn
i menneskekroppen, ned i havet, under
havbunnen eller på jordoverflaten fra
satellitt. Dette gjør at man må utvikle
smarte og gode metoder som kan utnytte
det som finnes av tolkede data best mulig,
sier sjefsforsker Line Eikvil. Hun sier dette
er en av de store utfordringene som er
helt sentrale for det senteret driver med.

ANNONSE
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En omfattende virksomhet

I L LU ST R AS J O N : V I S UA L I N T EL L I G EN C E

«Visual Intelligence» er et Senter for
forskningsdrevet innovasjon med
finansiering fra Norges Forskningsråd på
nesten 100 millioner kroner i perioden
2020 – 2028. I tillegg bidrar forskningspartnerne og brukerpartnere med store
egne midler, og på toppen av dette kommer
ressursene til deres egen forskningstid.
Totalt er det rundt 100 personer som til
enhver tid er involvert i senteret som
egentlig er spredt fysisk over hele landet,
men som alle arbeider innenfor den faste
strukturen som senteret utgjør.

Fremst i verden
I et utdanningsperspektiv er virksomheten
i «Visual Intelligence» viktig for studenter
som får jobbe med virkelige problemstillinger fra næringslivet og offentlig sektor.
På den måten får studentene og forskerne i
senteret mulighet til å knytte nye kontakter
mellom næringsliv og akademia. Senteret
har også samarbeid med andre fagmiljøer

og forskere over hele verden, noe som
bidrar til nye impulser.
– Vi er faktisk fremst i verden på
området visuell intelligens – dyp læring
fra bilder, og vi publiserer på de mest
prestisjefylte stedene globalt. Men den
langsiktige suksessen vil først kunne
bedømmes når vi ser hvordan vår
forskning og innovasjon har bidratt til
verdiskapning for dem vi utvikler
løsninger sammen med. Det er det
egentlige stempelet på at vi lykkes,
avslutter de samstemte forskerne.

FAKTA
Disse er med i «Visual Intelligence»:
Forskningspartnere
• Universitetet i Tromsø (UiT) – Norges
arktiske universitet
• Universitetet i Oslo (UiO)
• Norsk Regnesentral
Øvrige partnere
• Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)
• Havforskningsinstituttet
• Kongsberg Satellite Services (KSAT)
• Equinor
• Kreftregisteret
• Helse Nord IKT
• GE Vingmed Ultrasound
• Terratec

FOTO : N O R S K R EG N ES EN T R A L
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Segmentering av akustiske bilder vha. kunstig intelligens for å detektere fisk er
en pågående aktivitet i Visual Intelligence. Dette er viktig for bestandsestimering.
Klasser: Tobis (Sandeel) og andre fiskeslag (Other species).

Når KSAT overvåker havområdene våre,
vil de ha stor nytte av at algoritmen både
finner områder hvor det kan være oljesøl
og forklarer hvorfor disse områdene ble
markert.
– Dette er et eksempel på forklarbar
kunstig intelligens, en forskningsutfordring
som også er felles for alle våre partnere,
sier Jenssen.

Line Eikvil
Forskningsleder
for bildeanalyse og
maskinlæring ved
Norsk Regnesentral
og nestleder i «Visual
Intelligence»
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Skal bekjempe
fake news
med kunstig
intelligens
CAIR og Anzyz Technologies har skapt teknologien som
bekjemper fake news mer nøyaktig enn noensinne – takket
være kunstig intelligens. Systemet håndterer alle språk, og
er ti prosent mer effektiv en Googles Fake News-teknologi.
Nå er det snart klart for lansering, og ledelsen i Anzyz tror
teknologien kan gå til mediehus verden over.

Ødeleggende for journalistikken
I tillegg kan fake news føre til at folk
begynner å få mistillit til media, påpeker
han.
– Man begynner å tvile på om det man
leser er riktig, og det er skadelig for troverdig
journalistikk.
Denne tvilen er ikke ubegrunnet, da tall
fra Statista viser at 51 prosent av globale
forbrukere har sett falske nyheter på
TV. Tallet for falske nyheter på medier i
trykk er 44 prosent. Faren med fake news
er at det kan brukes bevisst for å oppnå

politiske mål, advarer Granmo.
– Russland er et eksempel på en politisk
aktør som har hatt egne kampanjer for
å påvirke opinionen i det internasjonale
samfunnet. Ved presidentvalget i USA var
det også mye problemer knyttet til spredningen av fake news. Det var skremmende
å se hvor vanskelig det var for befolkningen
å få korrekt informasjon.
Denne utviklingen kan dels sees i
sammenheng med veksten av sosiale
medier, hvor innlegg, artikler og opplysninger kan deles ukritisk.
– Men hvordan kan vi skjerme oss fra
falske nyheter?
– Det er utrolig utfordrende å forsvare
seg mot dette. Det er veldig lett å generere
falske nyheter i dag, og det er meget
store mengder misinformasjon i omløp,
forklarer Granmo.
For å hanskes med dette har det dukket
opp flere tjenester for faktasjekking, som
kontinuerlig evaluerer nyhetssaker for
kredibilitet.

Faktasjekkingtjenester
– Mange av disse er drevet av manuelt
arbeid, hvor mennesker leser gjennom
nyheter og klassifiserer hva som er riktig
og falskt. Det er en enormt stor jobb, og
utfordrende arbeidsmengder, så tjenestene
makter ikke å gå gjennom alt som
dukker opp.
Løsningen, beskriver Granmo, er å
ta i bruk kunstig intelligens som kan
automatisere denne jobben. Og det er

FOTO : U I A

F

ake news, feilinformasjon,
eller desinformasjon er
blitt en viktig tematikk
de siste årene – og det
blir stadig viktigere, sier
Ole-Christoffer Granmo,
professor og leder for
Senter for forskning på kunstig intelligens
(CAIR) ved Universitetet i Agder (UiA),
samt Chief Information Officer hos Anzyz.
Anzyz er et selskap som spesialiserer
seg innen utvikling av kunstig intelligens,
og ble dannet på bakgrunn av Granmos
unike selvlærende algoritme for språkforståelse. Frembruddet og oppblomstringen av falske nyheter har også alvorlige
ringvirkninger, fortsetter han.
– Dette er blitt en stor trussel mot både
demokrati og journalistikk. Falske nyheter
kan føre til at folk tar feil valg, det påvirker
hvordan folk stemmer, og det kan gi feil
oppfatning av virkeligheten.

Ole-Christoffer
Granmo
Professor og
leder for Senter for
forskning på kunstig
intelligens (CAIR)
ved UiA, samt Chief
Information Officer
hos Anzyz

akkurat dette Anzyz nå har jobbet med i
samarbeid med Sintef. Stipendiat Bimal
Bhattarai har hatt hendene på rattet,
og han har utviklet et nytt system med
rekordstor nøyaktighet, ifølge Granmo.
– Kongstanken bak et slikt system er at
brukere kan sende inn en nyhetssak til en
tjeneste på nett, og få umiddelbart svar på
om saken er ekte eller falsk.
Tidligere har automatiske systemer
hatt vansker med språklige variasjoner i
tekstene, beskriver Granmo.
– Språk gjør det utfordrende å gjøre
treffsikre analyser, men Bimal har utviklet
en helt ny metode innen språkforståelse.

Lærer fra erfaring
Systemet baserer seg også på innlæring
fra allerede kategoriserte nyhetssaker fra
andre, manuelle faktasjekkingtjenester.
– Det ser eksempler på falske og ekte
saker, og lærer seg å se forskjell. Hvis
systemet blir eksponert for et stort antall
eksempler, blir den i stand til å gjøre dette
automatisk senere. Dette kalles maskinlæring.
Denne læringen foregår kontinuerlig,
forklarer professoren videre.
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Kunstig intelligens
stiller meget høye
krav om nøyaktighet,
da feil slår ut begge
veier.
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Bimal Bhattarai
Stipendiaten
med ansvar for
utviklingen

– Fake news er i stadig endring, og vi må
ha en fast strøm av eksempler som allerede
er faktasjekket, som et faglig påfyll.
Med denne læringsbakgrunnen skal
programmet deretter klassifisere nye
nyheter som det aldri har sett før.
Nøyaktigheten ligger nå på rundt 89
prosent, sier Granmo stolt.
– Dette gjelder nøyaktighet for nyheter
programmet aldri har sett tidligere.
Resultatene fra nøyaktighets-testene er
til og med høyere enn hos Googles egne
tjenester, som foreløpig ligger ti prosent
bak programmet til Anzyz.
– Kunstig intelligens stiller meget høye
krav om nøyaktighet, da feil slår ut begge
veier.
Dette vil si at programmet fanger opp
flere av de falske nyhetene, men at det
også kommer færre falske alarmer.

Mindre ressurser og kostnader
Granmo beskriver at detektering av
misinformasjon er et komplisert arbeid,
og handler om forståelse av språk,
tematikk, argumentasjon, og andre
parametere i teksten. Det er derfor ekstra
positivt at det nye programmet er mindre

ressurskrevende og mer kostnadseffektivt
enn eksisterende systemer som benytter
kunstig intelligens til lignende oppgaver. I
tillegg kan det håndtere alle språk.
– Programmet bruker logikk til å
utvikle seg selv, i motsetning til andre
tjenester som krever tusenvis av dollar i
investeringer til innlæring.
I tillegg ønsker Anzyz at programmet
skal være helt transparent, så brukere
og utviklere har full kontroll på hvilken
informasjon som er innlært i systemet.
Granmo tror kunstig intelligens er
kommet for å bli i kampen mot fake news,
og han peker allerede på behovet for å
avdekke slik misinformasjon i eksempelvis
stortingsvalget.
– Det er et meget nyttig verktøy for
samfunnet – også internasjonalt.
CEO i Anzyz, Svein Olaf Olsen, ser
nemlig et stort globalt marked for å
stoppe Fake News.
– I sommer skal vi lage et program - et
dashboard - som avisene kan bruke
for å stoppe Fake News. Vi har allerede
kontaktet Kommunaldepartementet
med tanke på å lage et prosjekt med bred
sammensetning. Avishusene eller NRK/

Programmet bruker
logikk til å utvikle seg
selv, i motsetning til
andre tjenester som
krever tusenvis av
dollar i investeringer
til innlæring.
TV2 vil være særdeles spennende å få
med i prosjektet. Det er Stortingsvalg i
september, påpeker Olsen.
På sikt ser Olsen for seg at CNN,
Washington Post og andre store avishus
vil være interesserte i produktet.
– Fremtiden for kunstig intelligens er
enorm. Områder som vi ikke trodde det
var mulig å lage kommersielle produkter
til, dukker stadig opp. Vi er heldige som
har et helt spesielt samarbeid med
Microsoft. De kjenner trendene og
behovene, avslutter Svein Olaf Olsen.
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Maskinlæring er
et mye omtalt felt
innenfor kunstig
intelligens som kan
produsere meget
presise prediksjoner
gitt at det er nok relevant data tilgjengelig.
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Kunstig intelligens i helsevesenet

E

tterhvert som datamaskiner har blitt kraftigere og større mengder
informasjon behandles
digitalt, har KI blitt mer
og mer relevant, og stadig
flere har fått øynene opp
for potensialet som ligger i denne teknologien. Alt fra store internasjonale
virksomheter som Google og små
ny-oppstartede bedrifter satser nå på å
levere løsninger som tar i bruk kunstig
intelligens, både internt og eksternt.
Fra myndighetenes side har det blitt
lagt fram en strategi for KI i Norge. Der
har helsesektoren blitt nevnt som et viktig
område, noe som ble ytterligere understreket i Nasjonal helse- og sykehusplan
2020-2023. Det finnes altså en vilje til å
få kunstig intelligens ut i operativ bruk i
helsesektoren, men for å få dette til må
noen utfordringer løses.

Må overkomme hindringer
Maskinlæring er et mye omtalt felt innenfor kunstig intelligens som kan produsere

meget presise prediksjoner gitt at det
er nok relevant data tilgjengelig. Denne
teknologien er i stand til å løse komplekse
problemstillinger med et høyt antall
ukjente variabler, som vi tradisjonelt sett
ikke har kunnet behandle på en god måte,
eller behandle kjente problemstillinger
med økt nøyaktighet. Disse løsningene
er avhengige av store mengder data til
opptrening for å gi best mulig resultat.
Her støter vi på våre første utfordringer
i form av strengt regelverk, manglende
IKT-infrastruktur og mangel på standardløsninger for databehandling. Disse
hindrene må overkommes før man kan ta
i bruk KI-løsninger i stor skala.
Et tiltak vil være å samle aktører fra
de forskjellige leddene i økosystemet
rundt kunstig intelligens. Et slikt kompetansenettverk vil kunne bidra til å bedre
kunnskapen om KI, både hos de som lager
regelverk og hos de som skal ta teknologien
i bruk. Samtidig vil aktørene som utvikler
og produserer KI-løsninger kunne komme
med, og ta i mot innspill fra både regulatorer og brukere.

Rettigheter må ivaretas
I implementeringsfasen og ved bruk av
teknologien vil man møte organisasjonsstrukturer som er vanskelige å endre på og
mangel på brukserfaring. Dette vil kreve
et tett samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjoner, næringslivet og det offentlige rundt lovverk, bruk og opplæring.
Datadeling er et område som kan være
spesielt vanskelig da det fort kan oppstå
usikkerhet rundt eierskap, ansvarsområder
og retten til privatliv, samt datakvalitet og
om riktig data brukes til å trekke korrekte
konklusjoner. Tilgang på data er alltid
et kompromiss mellom produktivitet og
sikkerhet, der datasubjektenes rettigheter
veier tyngst.
KI-baserte løsninger vil kreve at vi

legger til rette for, og gir tilgang til
helse- og personopplysninger i større
grad enn før. Derfor er det viktig å jobbe
for å minimalisere risiko for brudd på
personvern og sørge for at individuelle
rettigheter ivaretas.

En kompensasjon
Det jobbes i dag bredt med å få på plass
standardiserte plattformer for tilgang og
behandling av data der det offentlige,
næringslivet og akademia er tungt
involvert. Tilbud som helsedata.no har
som mål å samle mange av de forskjellige
registrene som i dag lagrer helse- og
personopplysninger på ett og samme sted
på tryggest mulig måte. Når mekanismer
for informasjonsutveksling, kompetanseheving og robuste plattformer for datadeling er på plass, vil det være enklere
for hver enkelt arbeidsplass å ruste opp
sin IKT-infrastruktur til det nivået som er
nødvendig.
Kunstig intelligens kan hjelpe oss å
utnytte de ressursene vi har tilgjengelig
på best mulig vis og i så måte sørge for
økt bærekraft i norsk helsevesen. Vårt
behov for helsepersonell øker stadig.
Noen beregninger anslår at vi er
avhengige av at så mange som hver fjerde
ungdomsskoleelev vil jobbe i helsevesenet
fremover. Dette vet vi er uoppnåelig, og
KI-baserte løsninger vil kunne være med
på å kompensere for dette. Samtidig vil
man med et digitalisert helsevesen og
nøyaktige prediksjoner kunne gi tilpasset
behandling til pasienter i hjemmet i
større grad enn tidligere. Det jobbes i dag
med blant annet skreddersydde
behandlingsopplegg for enkeltindivider,
anonym pasientovervåkning og tilstandsprediksjon. Dette vil være både økonomisk
og ressursmessig gunstig for norsk
helsevesen, men også komme pasientene
til gode.
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Helsehjelp i hjemmet, persontilpasset behandling og
bærekraft i helsevesenet.
Dette høres kanskje uoppnåelig ut, men sannheten er
at dette ligger oss nærmere
i dag enn noen gang før.
Kunstig intelligens (KI) kan
nemlig hjelpe oss et stort
skritt på vei mot å nå disse
målene.

Magnus Lund-Vang
Norway Health
Tech og forfatter av
artikkelen
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Ved å bruke kunstig
intelligens (AI), vil
kunne hente ut
samme informasjon
på en dag som det
ville krevd årsverk å
hente ut manuelt.

Når AI lærer seg norsk
sykehusspråk, vil det
i journalene kunne
plukkes opp ord som
knyttes til medisinske
artikler, og på den
måten kan det bidra til
at diagnoser stilles.
Språkvansker
Målet er at man med AI vil kunne bruke
teknikker og algoritmer for å identifisere
og trekke ut relevante detaljer for hjertesviktdiagnose som finnes i pasientjournalen. På denne måten kan språkdata bli konvertert til en form som
datamaskiner kan forstå og analysere.
– Dette vil kunne danne grunnlag for et
beslutningsstøtteverktøy som kan brukes
i behandling og diagnostisering av
pasienter, sier hun.
Ravn forteller at AI foreløpig sliter litt
med norsk sykehusspråk.
– Per i dag er AI avhengig av godt
formulert språk, men forståelsen blir
stadig bedre. Når AI lærer seg norsk
sykehusspråk, vil det i journalene
kunne plukkes opp ord som knyttes til
medisinske artikler, og på den måten kan
det bidra til at diagnoser stilles. Vi vil nok
aldri stole fullt på kun AI, men det kan
være et ledd i en diagnostisering, sier
han.

Bruker EKG

Slik brukes kunstig intelligens
til å oppdage hjertesvikt
Kunstig intelligens vil i fremtiden trolig kunne bidra til raskere diagnoser
og bedre behandling. Novartis og Akershus universitetssykehus forsker
på hvilken gevinst det kan ha for hjertesviktpasienter.

Les mer på:
hjertesvikt.info

– Vår hypotese er at mange pasienter ikke
får riktig diagnose og behandling. Dette
medfører redusert livskvalitet og tapte
leveår, samt økte kostnader for samfunnet. Dette ønsker vi å forske på og
gjøre noe med i vårt samarbeidsprosjekt,
sier hun.
Hun forteller at man ved å bruke

Kristina Ødegaard
Medisinsk rådgiver,
Novartis

Erfaringsbasert
Hvorvidt AI har effekt på oppfølgingen
av hjertesviktpasienter, kan man ikke si
sikkert ennå.
– Men vi har en hypotese om at det kan
ha det, sier rådgiver ved Akershus
universitetssykehus Jesper Ravn.
Han forteller at den viktigste forskjellen på AI og vanlig maskinlære er at
kunstig intelligens er erfaringsbasert.
– Det betyr at den ikke må gjøre de
samme vurderinger hver gang, dersom
den et par ganger har sett at noe ikke
stemmer eller fungerer. Da går den videre
basert på erfaringer, slik mennesker ville
gjort, sier han.

Viktig samarbeid
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Mye raskere

teknologi, slik som kunstig intelligens
(AI), vil kunne hente ut samme
informasjon på en dag som det ville
krevd årsverk å hente ut manuelt.
– Om vi lykkes vil det spare helsevesenet for store ressurser, og det vil
kunne øke kvaliteten i behandlingen av
en utsatt pasientgruppe, sier hun.
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H

jertesvikt er en helsetilstand som rammer
mange og har dårlig
prognose.
– Sykdommen
innebærer at hjertet
av ulike årsaker har
redusert pumpefunksjon eller stivhet, og
typiske symptomer er tungpust, hevelser
i bena og utmattelse, sier medisinsk
rådgiver hos Novartis, Kristina Ødegaard.
Sykdommen er forbundet med
redusert livskvalitet og økt dødelighet,
men med relativt enkle tiltak er det mulig
å redde mange.

I tillegg til dette kan kunstig intelligens
brukes til å vurdere resultater fra en
vanlig EKG for å vurdere risiko for hjertesvikt. Dette er en undersøkelse som kan
tas på et hvert legekontor, og som brukes
til å diagnostisere en rekke sykdommer.
– Dette er en lavterskelundersøkelse
som kan brukes sammen med AI, som et
ledd i diagnostisering av hjertesviktpasienter. I stedet for å hente ut et bilde
etter undersøkelsen, henter vi ut rådata,
og AI kan ut fra det blant annet vurdere
pasientens alder samt risikoen for at
pasienten får hjertesvikt, sier han.
Undersøkelser viser at mens blodprøver, som vanligvis brukes for å
predikere hjertesvikt, treffer i 80 prosent
av tilfellene, treffer EKG og AI i 93
prosent av tilfellene.

Jesper Ravn
Rådgiver, Akershus
universitetssykehus

Dersom samarbeidsprosjektet lykkes,
vil det være samfunnsøkonomisk nyttig
fordi befolkningen får bedre helse.
– Dermed øker kvaliteten i
behandlingen av en utsatt pasientgruppe, sier Ødegaard.
Ravn forteller at han er overbevist om
at et samarbeid mellom det offentlige
og private er positivt for å gi oss bedre
behandling i fremtiden.
– Det offentlige helsevesenet har mye
medisinsk kompetanse, men store hull
når det gjelder teknologi og kunnskap om
det å få godkjent nytt medisinsk utstyr.
Her har det private mye mer kompetanse.
I tillegg er det økonomiske fordeler ved
et slikt samarbeid for det offentlige,
avslutter han.
Prosjektet veiledes av det nasjonale
koordineringsprosjektet ”Bedre bruk
av kunstig intelligens”, ledet av Helsedirektoratet i samarbeid med
Direktoratet for e-helse, Legemiddelverket og Helse Sør-Øst.
N O 2 1 0 3 1 8 75 5 0

Annonse

Det digitale utenforskap
750.000 har alvorlige lesevansker og kan ikke tilegne seg viktig informasjon fra
ofentlige WEB sider om koronapandemien.

ANNONSØRINNHOLD
Koronapandemien har vist at offentlig
informasjon er vital for befolkningen.
Nyhetsbildet endres fra time til time.
Vi oppforderes til å lese informasjon
få nettsidene til Folkehelseinstituttet,
Helse Norge og Regjeringen. I tillegg
har kommunene detaljinformasjon om
situasjonen i din kommune, hvordan
du skal forholde deg om du blir smittet,
testmuligheter osv. Dette er livsviktig
informasjon.
Da er det et paradoks at opp mot
750.000 ikke har mulighet å tilegne
seg denne informasjon fordi de ikke
klarer å lese en nettside. Dette er
personer der mange er i risikogruppen
og trenger informasjon mest. Nær 30 %
av befolkningen anslås å være lesesvake.
Det er personer med dysleksi og andre
kognitive funksjonshemninger, afasi etter
hjerneslag, tåkesyn og andre øyerelatete
lidelser. Mange eldre er i denne gruppen.
– Alt skal jo digitaliseres, men en
stor del av befolkningen mangler
forutsetninger for å kunne lese ’det
digitale’, påpeker Stein Stølen,
markedssjef hos VoiceASP AS.

– Forskning viser at lesing av digital
informasjon stiller andre kognitive krav
enn lesing av tekst på papir. Sikrer man
ikke innbyggerne muligheten til å tilegne
seg digital informasjon, risikerer man
et digitalt klasseskille. Når ansvaret for
digital tilgjengelighet skyves over på
brukerne, risikerer man at lesesvake
ikke klarer å benytte tjenesten og
dermed mister muligheten for å delta
i det digitale samfunnet. Dette er et
demokratisk problem.
Hva er så løsningen?
– Disse personene klarer ikke å sette
sammen bokstaver til ord og ord til
mening og faller utenom det digitale
informasjonssamfunnet. Det som skal til
er en enkel måte å få lest opp nettsiden,
helst ved bare et intuitivt ’les-opp’ ikon på
artikkelen. De feste leser med øynene,
her er det en gruppe som må lese med
ørene. Teknologien fnnes i dag, og det er
også påbudt for offentlige institusjoner
ved norsk lov å ha denne type
funksjonalitet. Absolutt alle skal
ha tilgang til offentlig informasjon,
brudd på dette er diskriminering.

Hva er status?
– Mange kommuner har slike tjenester
på plass. De som henger etter er store
aktører som NAV, FHI, Helse Norge og
regjeringen.no avslutter Stølen.
I disse koronatider er det spesielt viktig å
få slike tjenster på plass.

Fremtidens
arbeidsplass
NAV har beregnet at 50% av allle
som er på en eller annen ttrygdeordning,
har lesevansker.
For å få flest mulig tilbake
til arbeidslivet,må bedriftens systemer
tilpasses slik det å kunne lytte til teksten
blir en naturlig del av løsningen. Dette gjelder
både Internett og interne nett.
Dette vil redusere følelsen av digitalt
utenforskap og gi en positiv arbeidssituaskjon
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(T.v.) Prosjektet
bruker avanserte
algoritmer og laserpunktskyer til å finne
bygninger. Initiativtakere (f.v) Terje
Nuland, Alexander
S. Nossum, Ivar Oveland, Lars Fredrik
Gyland (T.h) Den
kunstige intelligensen
trenes til å finne
bygninger fra blant
annet flyfoto.

Hvordan bruke kunstig intelligens
til å forbedre eiendomsregisteret og
automatisere byggesaksbehandling?
Den problemstillingen prøver man å løse gjennom et spennende forskningsprosjekt som har mottatt støtte fra Regionalt forskningsfond i Agder.

I

deen om å bruke digital teknologi for
å løse utfordringer knyttet til eiendomsinformasjon og forvaltning ble
født da representanter fra Kartverket,
Kristiansand kommune og Norkart helt
uformelt begynte å diskutere utfordringer
og muligheter innen geomatikkfeltet.
– Det er rart hvordan noen løse tanker
fra en prat over kaffekoppen kan ende
opp i et forskningsprosjekt som dette,
smiler Alexander Salveson Nossum. Han
arbeider til daglig i Norkart og er prosjektleder for forskningsprosjektet som går
under navnet KartAi. Prosjektet har nylig
fått en støtte på 2,5 millioner kroner fra
Regionale forskningsfond i Agder.

Automatisk oppdatering
av eiendomsregisteret
Enkelt forklart tar prosjektet utgangspunkt i at eiendomsregisteret, som gjerne
omtales som matrikkelen, noen ganger
har hull og mangler. Årsakene er sammensatte, men et illustrerende eksempel
kan være at små bygg på mindre enn 50
kvadrat kan oppføres uten søknad, og
dermed blir de ikke med i matrikkelen.
Siden kommunene benytter matrikkelen
som informasjonskilde og beslutningsgrunnlag for sin byggesaksbehandling,
kan utfallet i byggesaker i noen tilfeller

store fortrinn er at den utnytter datamaterialet fra flere ulike datakilder og tidsepoker. Verktøyene som vi utforsker har
potensiale til å heve utnyttelsesgraden
til det innsamlede datamaterialet. Dette
vil sikre en forbedret kost/nytte ratio for
fremtidige kartleggingsprosjekter. Hvert
år kartlegges det for rundt 60 millioner
kroner gjennom Geovekstsamarbeidet, så
effekten av en bedre utnyttelsesgrad kan
være stor.

Et åpent samarbeid med
likestilte partnere
bli feil. Et eksempel på dette er at uregistrerte bygningsendringer medfører feil
utregning av eiendommens utnyttelsesgrad. Det kan få stor betydning for byggesaksbehandlingen.
– Samtidig har vi mengder av
informasjon fra ulike datakilder som
nasjonal geografisk infrastruktur, flyfoto,
laserpunktskyer og innbyggerinformasjon.
Denne informasjonen ønsker vi å bruke
som grunnlag for å skape algoritmer som
klarer å identifisere bygninger og kan
lage automatiske forslag til forbedring
av matrikkelen. Vi ønsker også å bringe
informasjonen videre til den som besitter
eiendommen for å bekrefte informasjonen.
Dette kan også skje automatisk, for
eksempel via en chatbot, eller en app der
vi spør om det stemmer at du har oppført
eller revet en liten bygning på eiendommen,
forklarer han.

Forbedret kost/nytte-ratio for
fremtidige kartleggingsprosjekter
- Prosjektet har et stort potensial for
Kartverket og fremstår som en sandkasse
hvor en kan teste ut metodikker for å
heve kvaliteten på nasjonale løsninger,
sier Ivar Oveland i Kartverket. Først og
fremst matrikkelen, men også i nasjonale
kartløsninger. Et av KartAi-prosjektets

Prosjektet bærer
navnet «KartAI –
Digital, demokratisk
og automatisk
kvalitetsheving av
eiendomsregisteret»
og skal løpe fra 2021
til 2023. Du kan lese
mer om prosjektet
og resultater på
prosjektet sin
nettside:
kartai.no

Prosjektet er et åpent samarbeid mellom
Kristiansand kommune, Kartverket,
Norkart AS og Universitetet i Agder. Åpent
og tverrfaglig samarbeid er sentralt i prosjektet, og flere samarbeidspartnere utover
de formelle er involvert, deriblant Egde,
Bitmesh og Blom. Kristiansand kommune
ser verdien av å være med fordi det kan gi
fremtidige gevinster i form av forenklet
saksbehandling. Terje Nuland, som er
geodataleder i Kristiansand kommune,
forteller at det på lengre sikt er et mål at hele
søknadsprosessen skal bli automatisert,
slik at du kan få svar på søknaden din
maskinelt med en gang:
– Når vi har kommet i mål med dette
prosjektet er vår ønskekommentar i 2023
følgende: «Det foregår en rettferdig, rask
og riktig saksbehandling i Kristiansand.
Geodatasjøen og samspillet mellom
ekte innbyggere og kunstig intelligens
skaper de beste kartbaser og eiendomsregister. Dette sørger for rask, riktig og
rettferdig saksbehandling, digitalt og
demokratisk.»
– Samarbeidspartnere bidrar med
kompetanse for å skape ny metodikk og
kunnskap, målet er fremtidige gevinster i
form av bedre datagrunnlag og mer
digitalt demokrati rundt datagrunnlaget i
offentlig saksbehandling, tilføyer
Salveson Nossum.
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Vil gjøre IT-sikkerhetsopplæring mer
engasjerende med
ny storsatsing
Flere nordmenn er i tvil om de vil klare
å gjennomføre flere av de mest sentrale
digitale sikkerhetsaktivitetene. Nå lanserer
NorSIS et nytt opplæringsformat for å
engasjere og motivere også de som synes
IT-sikkerhet er kjedelig eller vanskelig.

D

en nye tilnærmingen til opplæring er en erkjennelse av at
mange opplæringsprogrammer
ikke er engasjerende og
tilgjengelig nok for de mange som synes
IT-sikkerhet er noe kjedelig. Vi har stor tro
på at vi vil klare å engasjere flere ansatte
med quizer, spill og interaktive elementer
som er lagt inn i disse opplæringspakkene,
sier administrerende direktør i NorSIS,
Lars Henrik Gundersen.

Få gjennomfører organisert opplæring
I samarbeid med den norske læringsplattformen Motimate lanserer de nå et
opplæringsprogram som blir lansert i
forbindelse med årets store nasjonale sikkerhetsdugnad, Nasjonal sikkerhetsmåned
i oktober. Målet med kampanjen som
NorSIS koordinerer på vegne av Justis- og
beredskapsdepartmentet, er å bedre den
digitale sikkerhetskulturen både blant

befolkningen og i virksomheter.
Ifølge NorSIS-rapporten «Nordmenn og
Digital Sikkerhetskultur 2020» har bare
drøye én av fem nordmenn gjennomført
organisert opplæring i informasjonssikkerhet i løpet av de to siste årene.
Mange er også i tvil om eller tror de ikke
greier å gjennomføre helt sentrale
sikkerhetsaktiviteter.

Fremtidens måte å lære bort
digital sikkerhet
Selv om bruken av totrinnsbekreftelse, et
av de viktigste og enkleste sikkerhetstiltakene som finnes, økte kraftig fra 2019
til 2020, oppgir fremdeles mer enn én av
fire nordmenn at de er usikre på eller tror
de i liten grad vil klare å skru på denne
sikkerhetsmekanismen selv. 15 prosent
er usikre på, eller tror de i liten grad, er i
stand til å undersøke om en lenke eller et
vedlegg de mottar på e-post er trygt.

NorSIS har stor tro
på at de vil klare
å engasjere flere
ansatte med quizer,
spill og interaktive
elementer som
er lagt inn i disse
opplæringspakkene.

– Sammen med NorSIS har vi nå utviklet
opplæringspakker som vi tror skal
klare å engasjere enda flere ansatte enn
tidligere gjennom hele året. Det er svært
enkelt i bruk, kan brukes fra en app på
mobiltelefonen din når det passer deg,
og de ansvarlige i virksomheten kan følge
opp de enkelte ansatte løpende. Dette
er fremtidens måte å lære bort digital
sikkerhet på til folk flest, sier gründer og
administrerende direktør i det Kahooteide selskapet, Motimate, Rolf Risnes.
Samarbeidet med Motimate er ikke
bare knyttet til den årlige kampanjen
Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober.
Framover vil det være mulig å anskaffe opplæringsinnhold gjennom hele
året. Ledere kan enkelt følge med på
gjennomføring og følge opp de ansatte.
Opplæringspakken som nå er i salg, er en
videreføring av fjorårets opplæring, med
ny funksjonalitet og mer innhold.

Enda viktigere med sikkerhetskompetanse med hjemmekontor
Kursportalen vil også løpende bli fylt
opp med nye kurs, om alt fra å sikre deg
selv, om ID-tyveri til andre relevante
kurs – som kan gjennomføres på PC
eller en tilpasset app på mobiltelefonen
eller nettbrett når det passer den enkelte
ansatte.
– Når jobb og en rekke andre sosiale
funksjoner blir flyttet hjem og på nett,
slik det har skjedd i en rekke bedrifter
under pandemien, er den grunnleggende
sikkerhetskompetansen hver og en har
desto viktigere. Da er denne type
opplæringsprogrammer utviklet av en
uavhengig og nøytral formidler av
informasjonssikkerhet, som NorSIS, en
investering i din egen virksomhets
motstandskraft mot digitale trusler
som høyst sannsynlig vil ramme, sier
Gundersen.

Er din virksomhet forsikret
mot cyber-kriminalitet?
Datainnbrudd, løsepengevirus og tjenestenektangrep. Metodene er mange, og hackere blir mer og mer
profesjonelle. Digitale innbrudd er i dag mer sannsynlig enn et innbrudd i kontorlokalene, og kan fort
få store konsekvenser. Har din bedrift kontroll over det digitale trusselbildet, og kjenner dere
konsekvensene av å ikke ha det?
Söderberg & Partners hjelper virksomheter med gode råd om forsikring
mot tap som følge av bedrageri via nettet. Ta kontakt eller les mer
om cyberforsikring på www.soderbergpartners.no.
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Å jobbe systematisk
med informasjonssikkerhet vil alltid
lønne seg. Med ISO
27001 er bedriften
rustet til å møte
utfordringene.

Systematiser arbeidet med
informasjonssikkerhet
En ISO 27001-sertifisering er et glimrende utgangspunkt for å få kontroll
med informasjonssikkerheten i egen virksomhet.

I

SO 27001 er en internasjonal anerkjent standard. Ved å implementere
standarden i ledelsessystemet i
bedriften, sikrer du konfidensiell
og forretningskritisk informasjon på en
systematisk og effektiv måte, sier teknisk
leder for systemsertifisering i Kiwa,
Harald Schjølberg, og legger til:
– ISO 27001 stiller krav til etablering,
implementering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av et ledelsessystem
for informasjonssikkerhet. Standarden
passer for alle virksomheter, uavhengig
av selskapsform, bransje og størrelse.

Få frem risikobildet
I dag er informasjons-infrastruktur og
informasjon vesentlig for alle typer
virksomhet. De fleste virksomheter i
Norge har i dag omfattende risiko for
tap av inntekter, omdømme og evne til
å nå mål knyttet til hvordan man sikrer
informasjonen. I tillegg er informasjon
attraktive mål for kriminell virksomhet
og terror. Samtidig oppbevares stadig
mer sensitiv informasjon og personopplysninger elektronisk.
– Er vi klare til å stå imot eventuelle
angrep?
Nei, mener Schjølberg. Det er fremdeles mange virksomheter som ikke har
kartlagt hvilke risikoer man er eksponert
for. Implementering av et ledelsessystem
vil kunne gi rammer for en systematisk
tilnærming til risiko og gi ledere
beslutningsgrunnlag.
– Hvordan starte arbeidet med å sikre
data og informasjon i virksomheten?

– Det første skrittet bør være å definere
bedriftens kontekst med emner som;
hvem er vi, hvor er vi, hva består vi av,
hvilke ressurser har vi, hvilke markeder
arbeider vi innen? Deretter bør man
avklare hvilke krav og forventninger
som stilles til virksomheten, hvilke krav
og forventninger har kunder, hvilke
myndighetskrav finnes, hvilke lover
og regelverk gjelder? Finnes det krav
fra ansatte som for eksempel kan være
regulert i tariffavtaler? Hvilke kontrakter
og avtaler har bedriften med sine
leverandører?
– Når dette er kartlagt, har man
rammer for å gjennomføre en kartlegging
av risikoer og etablere et ledelsessystem
som adresserer disse, sier Schjølberg, og
fortsetter:
– Sertifiserte bedrifter og organisasjoner
viser gjennom ISO 27001-sertifikatet
at de har erkjent risikobildet og jobber
systematisk med å redusere risikoen i
egen organisasjon.
Schjølberg mener at bedrifter ikke
har råd til å la være å ta informasjonssikkerheten på alvor.
– Det handler om kontinuerlig og systematisk identifikasjon og bearbeidelse
av risiko. I prosessen utvikler organisasjonen større bevissthet om aktuelle
trusler. Summen av dette gjør at risikoen
for tap av informasjon reduseres. I tillegg
kan risikoer i noen tilfeller representere
muligheter. En vellykket implementering
av ISO 27001 kan gi ledelsen et verktøy
for å synliggjøre muligheter og utnytte
disse, poengterer Schjølberg.

Sikker datahåndtering
Schjølberg understreker at bevisstgjøring
om risikoer, trusler og sårbarheter i
forbindelse med datahåndtering stadig
er påkrevet i norske bedrifter. Hvert år
i oktober arrangerer Norsk Senter for
Informasjonssikring (NorSIS) Nasjonal
sikkerhetsmåned. Målet er å øke
kunnskapen og bevisstheten rundt
digital sikkerhet. Som en av fjorårets
samarbeidspartnere produserte Kiwa
flere korte informasjonsvideoer, og i år
er planen å publisere flere podkaster i
løpet av høsten.

Et topplederansvar
Hvis du vil lese mer
om Kiwa og deres
arbeid, kan du
besøke
kiwa.no

Schjølberg påpeker at informasjonssikkerhet er et topplederansvar.
– Toppledelsen skal sikre forsvarlig
drift og økonomi. Det handler om å
beskytte bedriftens verdier og å gi
organisasjonen rammer for å nå sine
visjoner, sier han.
Hver dag skjer et titalls millioner
cyber-angrep rundt om i verden. I mange
bedrifter i Norge er IT-verktøy en sentral
del av produksjonsprosessene. Tap av
data i produksjonsprosessen kan direkte
medføre at bedriften ikke kan levere og
kan få store økonomiske konsekvenser.
Produksjonsdata som blir tilgjengelige
for utenforstående kan også skade
bedriftens evne til å opprettholde sitt
teknologiske forsprang.
– Å jobbe systematisk med informasjonssikkerhet vil alltid lønne seg. Med ISO
27001 er bedriften rustet til å møte
utfordringene, avslutter Schjølberg.

FAKTA
Kiwa er et av verdens ledende TIC-selskap
og leverer tjenester innen testing, inspeksjon
og sertifisering. Selskapets revisorer har bred
bransjeerfaring og bakgrunn fra ledende
stillinger i norsk næringsliv. Kiwa er akkreditert
av Norsk Akkreditering for å gjennomføre
sertifisering innen ISO 27001.
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Styring er en evig
balansegang mellom
for mye og for lite.

FOTO : G E T T Y I M AG ES

Hvordan styre en digitaliseringsprosess?

D

igitalisering innebærer
imidlertid en investering
for virksomheten og
bør behandles som alle
andre investeringer.
Det betyr at det må
være mulig å beregne,
eller i hvert fall sannsynliggjøre, at man
kan få mer tilbake enn hva det hele
koster.
Det kan være svært vanskelig eller
umulig å beregne alle effektene av
digitalisering, men det må i hvert fall

klargjøres hvilke effekter man mener kan
oppnås og sannsynliggjøre at verdien av
disse er større enn de nødvendige investeringene. Små investeringer med lav
risiko krever selvsagt ikke samme grad av
begrunnelse som store investeringer med
høy risiko.

Lønnsom digitalisering
Hvis det er sannsynliggjort at digitaliseringen vil være lønnsom, bør den
gjennomføres med lavest mulig kostnad
og risiko. For å redusere gjennomføringsrisikoen vil det ofte være fornuftig å
prøve ut en del kritiske forhold først
og legge til rette for nødvendig læring
underveis. Dette vil også kunne fremme
innovasjon som vil sikre de positive
effektene av digitaliseringen. Det må
derfor være aksept for å prøve og feile
noe, spesielt på nye og kritiske områder.
Men det er dumt å bruke mye ressurser
på å prøve ut noe andre har gjort
tidligere, og det er lurt å lære av andres
erfaringer, samt å tenke seg litt om på
forhånd, slik at man unngår de mest
åpenbare feilene. Samtidig må man
erkjenne at en organisasjon ofte også må
lære av egne erfaringer og gå gjennom
noen stadier i en modningsprosess.

Må tilpasses forholdene
Styring er en evig balansegang mellom
for mye og for lite. Det blir litt som å
kjøre bil. Det gjelder å holde seg innenfor
både venstre og høyre del av kjørebanen,
og farten må være tilpasset vær, føre,
trafikk samt veiens utforming og tilstand. Det finnes derfor ikke noen helt
enkle og entydige kjøreregler, bortsett
fra å tilpasse farten og kjøringen etter
forholdene. Styring av investeringer i
digitalisering og bruk av virkemidler må
også tilpasses forholdene, noe som virker
ganske selvsagt, men som ofte forsvinner
i iveren etter å oppnå resultater hurtig og
følger med i tiden.

FAKTA

Sigurd Skjæveland etablerte A-2 Norge i 2003,
og er i dag partner og daglig leder. Før Sigurd
etablerte A-2 jobbet han i Accenture i 19 år,
hvorav de siste ti årene som partner. Han har
en omfattende erfaring fra en lang rekke store
og kompliserte digitaliseringsprosesser. Les
mer på a-2.no.
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Digitalisering kan skje på svært
mange måter i forskjellige typer
virksomheter. Derfor finnes
det åpenbart ikke noen enkel
fremgangsmåte som passer
alle tilfeller. Generalisering av
suksesshistorier vil derfor ofte
være mer villedende enn nyttig,
hvis man ikke er krystallklar på
forutsetningene.

Sigurd Skjæveland
Daglig leder i
A-2 Norge

Digital samhandling – nøkkelen til en fremtidssikret
helsetjeneste med pasienten i sentrum

Samhandling har vært et høyt prioritert område over tid. Som en del av arbeidet mot en mer effektiv
helsetjeneste er samspillet mellom ulike aktører nødt til å forsterkes - også for å stå best mulig rustet
mot fremtidige utfordringer. Samtidig oppfordres det til pasientmedvirkning på mange nivåer i helsetjenesten. Til tross for at det finnes veldokumenterte løsninger som kan bidra til økt samhandling i helsetjenester går omstillingen fortsatt langsomt.
Det norske helsesystemet har over lengre tid
møtt store utfordringer innen samhandling
og kommunikasjon. Samhandlingsreformen
som ble iverksatt i 2012 var et viktig steg for
å sikre et bedre samarbeid mellom kommuner, helseforetak og pasienter. Som følge
av økt fokus på en pasientsentrert helsetjeneste har kommunehelsetjenesten fått mer
krevende ansvarsområder og ytterligere
arbeidsoppgaver.
Kommunikasjon og samhandling oppleves
på flere områder som et problem, samtidig
som kommunehelsetjenesten og fastlegene
opplever økt press og arbeidsbelastning.
Dette til tross for at det er en ambisjon på
nasjonalt nivå om å videreutvikle pasientsentrert og forebyggende behandling, der
innbyggeren skal ha mulighet til å ta større
ansvar for sin helse og behandling.
Samtidig står vi overfor en demografisk
utvikling som innebærer en aldrende befolkning. Dette vil igjen omfatte et større og
mer komplekst helsebehov fordelt på færre
ressurser.

For å kunne fortsette å tilby helsetjenester på høyt nivå er helsetjenestene
nødt til å legge til rette for mer effektive og
tilgjengelige helsetjenester, forklarer Tomas
Ed, Country Manager i Visiba.
Visiba Cares plattform for digital pasientkommunikasjon gir helseaktører muligheten
til å samle sine helsetjenester i en og samme
digitale løsning. Plattformen består av et
nettgrensesnitt for behandleren og en app
eller nettportal for pasienter. Appen tilpasses tjenestens behov og kan for eksempel
inkludere sikker meldingsutveksling, videokonsultasjon, avtalebooking, billeddeling,
etc.

som kommer både helsepersonell, innbyggere og samfunnet til gode – i dag og i
fremtiden, avslutter Tomas Ed.

Tomas Ed, Country Manager, Visiba

Helsetjenesten i Norge er på mange
måter et forbilde når det gjelder nærhet
til pasienten, men det skaper også vanskeligheter vedrørende gjennomførelse av
utviklingstjenester og innføring av teknologiske løsninger. Det er på tide å belyse
gode eksempler på alternative løsninger for
organisert samhandling og kommunikasjon,

Om Visiba Care
Visiba ble stiftet i 2014 med visjonen om å bidra til mer tilgjengelig kommunikasjon mellom innbyggerne og helsetjenestene, og mer
effektive arbeidsprosesser for helsepersonell. Selskapets plattform for digital pasientkommunikasjon er i dag ledende i Norden. Visiba
har et bredt spekter av kunder i den offentlige helsetjenesten, og blant små og store tilbydere av helsetjenester i privat sektor. Som en
av de første leverandørene i markedet kunne Visiba fra høsten 2020 tilby Red Robin, som er et verktøy for automatisert triage og anamnese, i plattformen. Les mer på www.visibacare.com

www.visibacare.com
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Noe av problemet
med å jobbe hjemme
er at vi lett kan bli
mer komfortable og
dermed bli mindre
oppmerksomme
på alt som har med
sikkerhet å gjøre
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Tilbyr løsninger som er like funksjonelle
og sikre uansett hvor du er

IT-sikkerhet tilpasset
din bedrift: Data
Equipment leverer
markedsledende
infrastruktur og
sikkerhetsløsninger
til ethvert behov.
Du kan administrere
dem selv, eller
overlate det hele til
oss. Les mer på:
dataequipment.no

På tide å rydde opp
Mange tok i bruk private datamaskiner,
og rundt omkring i hele verden ble det
etter hvert helt umulig å få tak i
webkameraer og bærbare PCer. Mange
begynte også å bruke ulike samhandlingsløsninger som Teams eller Zoom,

Jobben er ikke et sted du går til
Noen savner arbeidsplassen, andre liker
best å være hjemme, mens de fleste av oss
kanskje vil foretrekke en fleksibel
kombinasjonsløsning i fremtiden. For
i mange jobber er det ikke lenger viktig
hvor du befinner deg eller når du utfører
arbeidsoppgavene dine.
– Noe av problemet med å jobbe
hjemme er at vi lett kan bli mer komfortable og dermed bli mindre oppmerksomme på alt som har med sikkerhet å
gjøre. Derfor jobber vi mye med kulturbygging ute i bedriftene, slik at de ansatte
både har kompetanse om, og er observante
på, risikoutfordringer. I IT-bransjen
har vi vært vant til å arbeide borte fra
kontoret lenge før koronaen kom og
derfor har vi for lengst lagt til rette for

løsninger som både er funksjonelle og
sikkerhetsmessig forsvarlige. Det er denne
typen tidsriktige løsninger vi tilbyr til de
virksomhetene som er ute etter å legge til
rette for fremtidens arbeidsplasser, sier
Hugo Fernandez. Han får støtte av Tømte.
– Enkelt forklart handler det om at den
sikkerheten og funksjonaliteten du har på
kontoret alltid vil være med deg, uansett
hvor du er. Dette er viktig for å kunne
møte dagens og morgendagens
arbeidstageres ønsker og behov. Vi har
også programmer som bevisstgjør de
ansatte om sikkerhet, slik at den bevisstheten du har på kontoret også blir med
deg over alt ellers, tilføyer han.

Nye løsninger gir konkurransefortrinn
Bedrifter som legger til rette for fleksible
systemer der medarbeiderne selv får stor
frihet til å velge hvor de vil jobbe fra, som
har gode samhandlingssystemer og tilbyr
tidsriktige digitale arbeidsverktøy vil
oppfattes som attraktive.
– Slike virksomheter vil kanskje ha
lettere for å tiltrekke seg de beste
kandidatene enn bedrifter som tilbyr
rigide, gammeldagse arbeidsmetoder og
verktøy. Det åpner også for å rekruttere
talenter fra hele landet fremfor de som
bor i pendleravstand. Å få på plass slike
løsninger trenger heller ikke å være særlig
komplisert og er ikke noe man trenger
teknologikompetanse for å få på
plass.

Hugo Fernandez
Salgsansvarlig i
Data Equipment
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U

tfordringen er at mange av
disse løsningene, som var ment
å være midlertidige, har forblitt
permanente. Det kan by på
betydelige utfordringer dersom sikkerheten ikke ble ivaretatt ved etableringen
og heller ikke har blitt adressert underveis, sier Hugo Fernandez som er salgsansvarlig i Data Equipment.

men løsningene ble kanskje ikke satt opp
på den mest optimale måten selv om de
har virket til formålet.
– Vi hadde allerede på plass systemer
som håndterte situasjonen, i tråd med
Zero Trust strategien vår, men for mange
andre ble det mye armer og bein i starten,
rett og slett for å få systemene til å
fungere, legger Gøran Tømte til. Han
arbeider som informasjonssikkerhetsansvarlig i Data Equipment.
– Nå er det på høy tid å rydde opp slik
at både sikkerheten og funksjonaliteten
blir bedre. Det vil både bedriften og
medarbeiderne tjene på, fortsetter han.
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Hjemmekontorene som
mange etablerte etter
at Norge stengte ned 12.
mars 2020 kom som en
ikke-planlagt hendelse.
Derfor ble det laget mange
midlertidige løsninger hvor
hovedfokuset var å få en
hjemmekontorløsningene
opp å gå. Men hvordan gikk
det med sikkerheten?

Gøran Tømte
Informasjonssikkerhetsansvarlig i
Data Equipment
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Målet til Respons
Analyse er å gi
kundene økt innsikt
og forståelse slik at
de kan ta gode og
trygge beslutninger.
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Bli kjent med kundene, og behold dem!
Hvem er den mest foretrukne statsministeren i Norge, hvilket design frister oss mest, og opplever kundene i butikken
din at de får reell verdi når de tegner medlemskap i lojalitetsprogrammet? Økt kundelojalitet gir økt omsetning, men
hvordan tiltrekker du deg kundene og hvordan sikrer du at de kommer tilbake?

Respons Analyse
kan bistå din bedrift
med både strategiske, taktiske
og operasjonelle
problemstillinger. Vi
skreddersyr våre
tjenester til ditt
behov, slik at du får
et godt beslutningsgrunnlag og blir trygg i
dine valg. Les mer på:
responsanalyse.no

Kunnskap er makt
Kjenner du kundene dine og vet hva de
motiveres av, hvilke behov de har og hva
slags kjøpemønster og forbruksvaner de
har, kan du lettere tilby det de søker. Men
hvordan ivareta kundene og pleie de så
de kommer tilbake?
– Det sentrale er å forstå din målgruppe, forklarer Meyer, men god klagebehandling er alfa og omega. Kunder
som opplever god klagebehandling er
ofte de mest lojale. Det er ofte forskjellige
drivere for tilfredshet og lojalitet, selv om
noen er overlappende, og kunder ikke
alltid er lojale selv om de er tilfredse.
Så kundene kan være tilfredse, uten at
de nødvendigvis handler hos deg neste
gang, og omvendt. Denne forskjellen
kan ofte forklares av omdømmet eller
(bærekrafts)inntrykket, av tilgjengelighet
og erstatningsmuligheter, av opplevelser
med kundebehandler og/eller konkurrerende priser/tilbud.
I dagens samfunn tilbys ulike type
lojalitetsprogram for å sikre at kunden
kommer tilbake. Her understreker Lynne
viktigheten av at kunden må kjenne at de
har fått en god deal.
– Kunden bør få noe igjen for å utlevere
sine data. De ønsker følelsen av å bli

«pampered», altså ivaretatt, og få noe
ekstra. Også må det være enkelt. Folk
har ikke med seg lommeboken lenger, så
løsningen bør være digital, med mindre
du har en eldre målgruppe.

Trygghet i beslutninger
Målet til Respons Analyse er å gi kundene
økt innsikt og forståelse slik at de kan ta
gode og trygge beslutninger.
– Det å være engasjert i kundens
utfordringer og å være nysgjerrig for å
finne den metoden som kan belyse
kundens problemstilling på best måte, er
det som driver oss, sier Meyer. Vi er tett
på kundene og baserer våre råd på bred
erfaring. Hos oss er det ikke noe tungrodd
apparat så vi kan snu oss svært raskt når
det er behov for det, avslutter hun.

FAKTA
Respons Analyse er godt i gang med
etableringen av et ekspresspanel med mål om
1 000 respondenter i løpet av en time. Dette
gjør at Respons Analyse kan levere lynrask
innsikt.
Det siste året har Respons Analyse gjort
ukentlige korona-målinger på vegne av
Helsedirektoratet, og er også synlige i
forbindelse med partimålinger både nasjonalt
og lokalt, for blant andre VG.

Anne Gretteberg
Meyer
Daglig leder,
Respons Analyse
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Kundenes forbruksvaner
Kollega og fagansvarlig for kvalitativ
metode i Respons Analyse, Anita Lynne,
forteller at de ønsker å være fleksible og
tilby løsninger og metoder tilpasset ulike
mål og budsjetter.
– Vi har alle tjenester in-house og
bruker ulike metoder for å forstå
kundenes forbruksvaner og motivasjoner
– både det vi kaller fremmere og
hemmere. Fokusgrupper, dybdeintervjuer,
mobiletnografi og etnografi benyttes for å
få dypere innsikt i målgruppen.
– Trenger vi å grave og avdekke,
identifisere segmenter foretrekker vi
dybdeintervju, men er det behov for
tilbakemeldinger på konsepter og ideer
og utvikling av disse så er grupper bedre,

forklarer Lynne. Funnene kvantifiseres
deretter i befolkningsundersøkelser,
supplerer Meyer. Produkttester, smakstester og mystery shopping brukes for å
få konkrete tilbakemeldinger på spesifikke
problemstillinger. Dette er bare noe av
det vi tilbyr bedrifter over hele Norge.
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D

ette er noe av det Respons
Analyse kan hjelpe deg med.
Hver dag i over 15 år har de
hjulpet små, mellomstore og
store bedrifter med å lære kundegruppene
sine bedre å kjenne, hva som trigger dem
og hva som må til for at de skal være
lojale over tid. Daglig leder Anne
Gretteberg Meyer forteller om sin
genuine interesse og lidenskap for å
hjelpe kunder å ta bedre strategiske,
taktiske og operasjonelle beslutninger.
– Vi opplever ofte at kunden bestiller
noe annet enn de egentlig har behov for
når vi går i dybden for å forstå problemstillingen deres. Da kan vi være en
sparringspartner og tilby ulike metoder
for å belyse utfordringene og gi bedre
innsikt, forteller Meyer.

Anita Lynne
Fagansvarlig for
kvalitativ metode,
Respons Analyse
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Dinosaurene
inntar Bjørneparken
I fjor kom leopardene,
mens denne sommeren
har dinosaurene
kommet til Bjørneparken i Flå!

bjorneparken.no

D

Velkommen inn i dinosaurenes rike
For 160 millioner år siden var alt
mye større, og her kan dere oppleve
dinosaurer i 1:1-størrelse. Dere kommer
helt nær på de store dinosaurene, som
også beveger på seg og lager lyder.
– I makrofaunaen som fantes da, var
både planter og dyr mye større enn de
er i dag. Det er nesten en mytisk periode
som er ekstremt fascinerende, sier Kees.
– Det er som en fabelverden hvor man
har tatt noen av dyrene man kjenner i

Spektakulære katter
I fjor kom to amurleoparder til Bjørneparken. Det er et av verdens mest sjeldne
dyr, og den leopardarten som er mest
truet. Det finnes faktisk bare rundt 100
dyr igjen i naturen, og om man ikke
hjelper dem, kommer de til å bli
utryddet. Amurleopardene veier rundt
65 kilo, som er 20 ganger større enn en
vanlig huskatt!
Brødrene Igor og Zino vokste opp i en
dyrepark i Sverige, men nå bor de i det
som trolig er verdens største leopardhegn. Her får de leve i en skog på 8 000
kvadratmeter, i et tilnærmet naturlig
habitat med stor variasjon i miljøet.
Bjørneparken legger til rette og har
gode forutsetninger for at det skal være
godt å være dyr hos dem.
– En glad leopard er en leopard som
får fylt behovene for et meningsfullt
liv og som utviser normal adferd. I vill
tilstand er leoparden et solitært dyr, et
dyr som bor for seg selv. Men når det
ikke er knapphet på mat, blir det mindre
konflikt, og da syns dyrene det er trivelig
å være sammen med andre, sier Kees.

I Bjørneparken kommer du
tett innpå dyrene, og du kan
til og med få være med inn og
mate revene.
– Det skal være fint å være dyr i Bjørneparken.

Senk skuldrene
I Bjørneparken kommer du tett innpå
dyrene, og du kan til og med få være med
inn og mate revene.
– Mange blir overrasket over hvor fine
revene er. Det at det er vi som går inn
til revene og ikke revene som kommer
til oss, skaper en helt spesiell stemning,
forteller Kees.
Forskningen viser at det å ha et forhold
til naturen, gir oss mer respekt for den.
– Her får du møte rovdyr og se at de
ikke er ville drapsmaskiner. De kan
kommunisere med oss mennesker, de
leker og har det gøy, og finner på tull
med ungene sine, sier Kees.
– Vi ønsker at familien skal ha en rolig
og fin dag sammen. I Bjørneparken er det
ikke noe kjøpepress, lite stress, her kan
dere gå rolig rundt blant dyrene, og tulle
og leke med hverandre. Dette er dagen
dere skal nyte og slappe av sammen.
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For at det skal være
trygt å besøke
Bjørneparken i
sommer, må alle
besøkende over tolv
år bruke munnbind
innendørs, når
man samles for å
se på fôringer, og i
eventuelle køsituasjoner.
Dessuten er satt
ut stasjoner med
desinfeksjon i hele
parken. Det er også
innført antallsbegrensning, og
det er kun mulig å
kjøpe billetter på
forhånd på nett. Vær
raskt ute, i fjor var
det utsolgt 21 av 30
dager i juli.

ette er utrolig gøy!
forteller Kees Ekeli
engasjert. Han er
direktør i Bjørneparken og har ønsket
seg en dinosaurutstilling i nesten
20 år. Nå har ønsket hans endelig gått i
oppfyllelse.
– Det var en helt annet økosystem i
en helt annen tid, med helt andre dyr
og helt andre planter. Her kan hele
familien få et innblikk i en periode da alt
på jorden var veldig annerledes.

dag, men dratt det helt ut. Det virker
ekstremt og overdrevet, men dette er
altså basert på den aller nyeste forskningen. Dette er en så realistisk fremstilling
av dinosaurene som mulig.
For de minste barna er det laget to
rides, to dinosaurer de kan ri på. Hvem
vil vel ikke ri på en nesten helt ekte
dinosaur?

Kees Ekeli
Direktør i
Bjørneparken
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Vil du lese flere artikler om digitalisering?

Besøk oss på www.næringslivnorge.no

Kunstig intelligens – er teknologien klar for
din bedrift?

Kunstig intelligens (KI) kan være en stor mulighet for mange virksomheter,
men hvilke reelle verdier kan KI skape, og hva må til for å lykkes?

Eksempler på bruk av KI er allerede mange

Bankene bruker KI til å detektere kortsvindel og hvitvasking
i sanntid, forsikringsselskaper bruker KI til å avdekke
forsikringssvindel. Innen helse benyttes KI til å stille
diagnose og velge videre utredning. På internett brukes KI
til å målrette digitale annonser til de som har størst
sannsynlighet for å kjøpe. KI er ikke lenger bare for
teknologifrelste, det kan ha reell betydning på forretningen
og kan gi konkurransefortrinn for virksomheter.

Hva kan KI bety for din virksomhet og hvordan
kommer du i gang?

Virksomheter som lykkes, kobler KI tidlig på kjernevirksomheten og forretningsstrategien. De fokuserer på
hvilke resultater man ønsker å oppnå.
Mange KI-implementeringer kjører seg fast. De tester og
piloterer, men stanser av forskjellige årsaker opp, og
kommer sjelden over i operativ bruk og reell verdiskapning.
Flere burde kanskje ha stilt seg spørsmålet om de burde
kjøpe KI-baserte applikasjoner i stedet for å lage dem selv.
Er det fornuftig å bygge egne verktøy, eller finnes det gode

kommersielle løsninger der ute som er lært opp med data
fra flere kunder?

Samspillet mellom mennesker og teknologi er
viktig for å lykkes

Det er også generelle utfordringer med alle endringer som
kommer med ny teknologi. Verdiene skapes som kjent ikke
av teknologien alene, men først når den utnyttes i
operative prosesser av kompetente mennesker.
Dette krever at man først må starte med bedriftens hoder.
Det viktigste er egentlig ikke teknologien, men å sette seg
inn i hva kunstig intelligens kan bety for virksomheten. Et
virkemiddel kan være teknologi-utprøving, utforsking av
ideer og kompetanseheving slik at man setter seg i stand til
å ta gode valg. Valg av gode partnere og leverandører som
kompletterer egen erfaring og kunnskap kan være
essensielt, fremfor å forsøke å gjøre hele løftet selv.
God endringsledelse er viktig for å sikre at kvalitet, etikk,
sikkerhet, juridiske rammer og lojalitet ivaretas både for
kunden og den ansatte.

A-2 har erfaring med KI og kan bistå.
Vi har lang erfaring med å etablere strategier og arkitekturer for digitale virksomheter, både
offentlige og private, som utnytter kunstig intelligens for å øke effektiviteten og levere bedre
produkter og tjenester.
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