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Bakgrunn for teknologiområdene

I dette kapittelet presenterer vi ti ulike teknologiområder som forventes 

å bli særlig relevante for storbykommunene i årene fremover. 

De ti teknologiområdene er kommet frem gjennom bruk av metoden 

horizon scan, hvor en studie av akademiske kilder og FoU-arbeid 

suppleres med søk i åpne kilder som belyser praksis og 

teknologitrender i andre bransjer og geografier. Målet for arbeidet er å 

gi et bredt perspektiv på tematikken – med fokus på hvor endringene 

fremover forventes å bli størst. 

Prosjektgruppen og prosjektets intervjuobjekter i kommunene har også 

gitt sine innspill til relevante teknologiområder gjennom prosessen. 

Teknologiradaren fokuserer på anvendelse og potensial

Teknologiradaren er ikke først og fremst ment som en utfyllende 

beskrivelse av selve teknologiene, men som et verktøy i den videre 

drøfting av mulige anvendelsesområder og hvilket potensial 

teknologiområdene kan muliggjøre i form av effektivisering gjennom 

automatisering, kvalitetsforbedringer og eventuelt nye tjenester*. 

Teknologiradaren er ment som et  verktøy for å fasilitere senere 

diskusjoner om teknologienes anvendelsesområder og potensial, også 

utenfor rammene for denne rapporten.

For å understreke den tiltagende viktigheten av Sikkerhet og 

personvern, er temaet behandlet som et eget teknologiområde. I tillegg 

er sikkerhets- og personvernsaspekt kommentert innen de øvrige 

teknologiområdene der det er særlig relevant.

Hvert teknologiområde gis først en overordnet beskrivelse, hvor 

muligheter og utfordringer belyses. Deretter beskrives en bredde av 

potensielle bruksområder med relevans for kommunene, gjennom 

norske og utenlandske eksempel fra offentlig sektor, samt fra andre 

områder med overførbarhet til storbykommunene. 

Det gjøres en modenhetsvurdering av hvert teknologiområde, med 

tanke på hvor modent hvert teknologiområde er for å bli tatt i bruk i 

kommunene. Modenhet her relaterer seg da både til teknisk modenhet 

– finnes det ferdige løsninger på markedet – og bruksmessig

modenhet – er teknologien utprøvd og verifisert innen de 

anvendelsesområdene som er relevant for kommunene. 

Til slutt oppsummeres de særlig relevante anvendelsesområdene i 

storbykommunene, fordelt på sektorene Administrasjon, Samferdsel 

og teknikk, Helse og omsorg, Undervisning og Barnehage.

*Teknologiområdene forventes å ha gyldighet og relevans flere år frem i tid, mens eksempler og modenhetsvurdering er gjort med utgangspunkt i 

status på prosjekttidspunktet

Kommunenes teknologiradar
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De ti valgte teknologiområdene er kort beskrevet under
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1. Stordata og digitale plattformer
En digital plattform gjør data og rammeverk tilgjengelig, slik at ulike aktører 

kan realisere nye tjenester basert på disse. Som i privat sektor kan digitale 

plattformer være en driver for innovasjon og effektivisering i kommunene 

og andre deler av offentlig sektor. 

2. Blokkjedeteknologi
Blokkjedeteknologi gjør det mulig å foreta sikre digitale transaksjoner av 

ulike typer data, uten at man er avhengig av å gi ansvar og kontroll til en 

enkelt mellommann. Transaksjonene håndteres og lagres isteden 

desentralt av alle deltakere i blokkjeden, sikret gjennom sterk kryptering.

3. Kunstig intelligens og maskinlæring
Kunstig intelligens refererer her til en datamaskins evne til å gjøre ting som 

mennesker opplever som smart. Maskinlæring er en hovedretning innen 

kunstig intelligens hvor en datamaskin lærer en konkret oppgave gjennom 

å analysere store mengder data, ikke gjennom forhåndsdefinerte regler.

4. Programvareroboter
Programvareroboter, ofte omtalt som RPA (Robotic Process Automation) 

er dataprogrammer som kan bidra til å automatisere arbeidsoppgaver ved 

å logge seg inn på og gjennomføre handlinger på en datamaskin slik en 

menneskelig bruker ellers ville gjort det. 

5. Tingenes internett og sensorer
Tingenes internett refererer her til utviklingen der tingene i våre fysiske 

omgivelser i økende grad blir koblet til internett. Ved å gi «ting» sensorer 

og nettilkobling, kan de automatisk samle, tolke og dele informasjon. Dette 

muliggjør digital overvåking, feilretting og styring der tingen befinner seg.

6. Fysiske roboter, droner og selvkjørende kjøretøy
Maskiner som kan orientere og forflytte seg selv ved å sanse sine 

omgivelser. Eksempel her kan være droner for varetransport i luften, til 

lands og til vanns, selvkjørende biler/busser og fysiske roboter til bruk på 

lager og i produksjon.

7. Mobilens egenskaper og wearables
Med wearables menes her digitale enheter man bærer på kroppen, som 

registrerer data om brukeren og/eller gir brukeren informasjon, f.eks 

smartklokke og aktivitetsbånd. Mobilen er nå viktigste digitale kanal for 

mange, og en brobygger mellom den fysiske verden og digital informasjon.

8. Chatbots og digitale assistenter
En chatbot er et program som kan simulere en samtale med mennesker i 

form av tale eller tekst og besvare henvendelser, ofte basert på kunstig 

intelligens. En digital assistent er i videre forstand programvare som kan 

utføre oppgaver eller tjenester for en bruker. 

9. Virtuell og utvidet virkelighet
Virtuell virkelighet er opplevelser i et omsluttende og «kunstig» 3D-miljø, 

gjerne ved hjelp av VR-briller. Utvidet virkelighet er når datagenerert 

grafikk legges over den virkelige verden, gjerne gjennom AR-briller eller på 

skjermen til en mobil eller et nettbrett.

10. Sikkerhet og personvern
Teknologier, kompetanse og prosesser er nødvendig for å beskytte og 

forebygge uønsket tilgang til kommunenes, virksomheters og brukeres 

digitale informasjon, samt sikre personvern for ansatte og brukere. Uten 

tilstrekkelig sikkerhet kan infrastruktur og demokrati truse. 

Kommunenes teknologiradar



Teknologiområdene utfyller og bygger delvis på hverandre
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2. Blokkjedeteknologi 

1. Stordata og digitale plattformer

4. Programvareroboter

9. Virtuell og utvidet virkelighet

6. Fysiske roboter, droner og selvkjørende kjøretøy

3. Kunstig intelligens og maskinlæring

7. Mobilens egenskaper og wearables
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8. Chatbots og digitale assistenter

5. Tingenes internett og sensorer

Teknologier 

i grensesnitt 

mot brukere

Nye interne 

kapabiliteter

Arkitektur og 

plattform

Brukere 

IT- infrastruktur
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Følgende modenhetsnivå legges til grunn i vurderingen av teknologiområdenes modenhet for anvendelse:

Modenhetsvurderingen belyser i hvilken grad teknologiområdene er teknisk 

og bruksmessig klare for anvendelse i kommunene
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BENYTT: Teknologiene er så modne at robuste ferdige 

løsninger fins, og potensialet innen relevante anvendelses-

områder er validert. Disse teknologiene bør tas bredt i bruk på 

disse anvendelsesområdene, og testes ut på nye.

TEST: Ferdige løsninger foreligger, og man har en klar 

forståelse av sentrale anvendelsesområder i kommunen. 

Disse teknologiene bør man søke muligheter for å teste ut, 

enten i egen kommune eller gjennom å følge tester i andre 

kommuner.

UTRED: Teknologiene har demonstrert sitt potensial i andre 

sammenhenger, men løsningene og/eller forståelsen av 

anvendelsesområder i kommunen er fortsatt umoden. Disse 

teknologiene bør man søke å utrede mulig fremtidig anvendelse 

av, enten selv eller i dialog med andre kommuner.

AVVENT: Teknologiene synes å ha lovende potensial, men 

ferdige løsninger foreligger ikke og forståelsen av 

anvendelsesområder i kommunen er umoden. 

Disse teknologiene kan man avvente å bruke egne ressurser 

på, inntil de har demonstrert potensial i andre sammenhenger.
BENYTT TEST UTRED AVVENT
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Det er prosjektgruppens vurdering at kommunene bør fokusere på effektiv anvendelse av ny teknologi i sin virksomhet, snarere 

enn basis teknologiutvikling i seg selv. Avhengig av teknologiområdenes modenhet vil en hensiktsmessig tilnærming kunne være:



Sentrale teknologiområder for kommunene i årene som kommer, og deres modenhet for anvendelse i kommunene

Teknologiområdenes modenhet varierer, hvor de fleste befinner seg i fasene 

TEST og UTRED
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1. Stordata og digitale plattformer

2. Blokkjedeteknologi 

3. Kunstig intelligens og maskinlæring

4. Programvareroboter

5. Tingenes internett og sensorer

6. Fysiske roboter, droner og selvkjørende kjøretøy

7. Mobilens egenskaper og wearables

8. Chatbots og digitale assistenter

9. Virtuell og utvidet virkelighet

10. Sikkerhet og personvern 

BENYTT TEST UTRED AVVENT
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Oppsummering av de 10 teknologiområdenes modenhet for anvendelse i kommunene. Modenhet her relaterer 

seg både til teknisk modenhet – finnes det ferdige løsninger på markedet – og bruksmessig modenhet – er 

teknologien utprøvd og verifisert innen de anvendelsesområdene som er relevant for kommunene. 
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En digital plattform gjør data og rammeverk tilgjengelig, slik at ulike aktører kan realisere nye tjenester basert på disse. Som i 

næringslivet kan digitale plattformer være en driver for innovasjon og effektivisering i kommunene og andre deler av offentlig 

sektor. 

Fremveksten av digitale plattformer og plattformøkonomien er grunnlaget for noen av verdens største selskaper, som Apple, Google, 

Amazon og Facebook. Et eksempel fra det offentlige Norge er Altinn, som samler en rekke offentlige registre i én digital plattform og 

tilbyr et rammeverk som andre deretter kan bygge tjenester på toppen av. I dag er mer enn 40 offentlige etater tilknyttet Altinn, inkludert 

KS som representerer alle kommuner. Kommuner kan tilsvarende selv etablere fleksible plattformer som muliggjør kombinasjon av

nasjonale data og tjenester med lokale løsninger og informasjon, for å kostnadseffektivt realisere tjenester som forenkler hverdagen for 

innbyggere og bedrifter og effektiviserer kommunens egen tjenesteproduksjon.

Stordata og digitale plattformer



En plattformtilnærming til digital utvikling kan drive innovasjon og effektivisering i kommunene

Stordata og digitale plattformer: Muligheter og utfordringer

7
Kilder: inFuture analyse | 1 Entur (2018), 2 Finans Norge via BA (2017). 3 Computerworld (2017), 4 NRK (2018), 5 NRK (2016), 6 Digi (2017), 7 Fortune 500 rangert etter market 

value (2018), 8 Norsk Landbruk (2018), 9. Accenture GaaP readiness Index (2018)

Plattformøkonomi: Verdens fem mest verdifulle selskap7 er alle i 

betydelig grad digitale plattformselskap: 1. Apple (AppStore), 2. 

Amazon, 3. Alphabet (Google), 4. Microsoft og 5. Facebook. 

Plattforminnovasjon: Plattformøkonomiens fremvekst har endret 

forretningsmodeller og verdikjeder i bransje etter bransje, fra velkjente 

forbrukereksempel fra delingsøkonomien innen transport (Über, 

nabobil.no) og overnatting (Airbnb, couchsurfing) til profesjonelle 

kunnskapstjenester for bedrifter (eks. Skillshare), til norsk landbruk –

hvor Tine og Felleskjøpet Agri sammen etablerer Mimiro – et felles 

plattformselskap for landbruket8. 

Norge moden for offentlige plattformer: På Accentures globale 

indeks9 ligger Norge på 6. plass, fremst av de nordiske landene.

Muligheter:

Drive innovasjon i offentlige tjenester. Gjennom å etablere åpne 

digitale plattformer kan man la andre aktører slippe til og utløse ny 

innovasjon. Eks. Ruter og andre norske kollektivselskap deler rute-

tabeller, sanntidsdata og APIer via tjenesten Entur fra Samferdsels-

departementet slik at andre kan innovere og bygge tjenester på dem.1

Forenkle og effektivisere innbyggere og bedrifters interaksjon med 

offentlige etater. Eks. Altinn-tjenesten «Brukerstyrt samtykke» som 

gjør det mulig for innbyggere å gi et éngangssamtykke for innhenting 

av ligningsopplysninger ifb. lånesøknader. Tjenesten estimeres alene 

å gi 7 mrd. kroner i besparelser over 10 år.2

Effektivisere tjenesteproduksjonen i offentlig sektor. Skedsmo 

kommune etablerer en fleksibel plattform som muliggjør kombinasjon 

av nasjonale data og tjenester med lokale løsninger og informasjon. 

De estimerer at digitalisering av 44 skjema vil kunne spare 6.000 

arbeidstimer i året i Skedsmo alene.3

Effektivisere utviklingen av nye tjenester. Ved gjenbruk av etablerte 

rammeverk og tjenestekomponenter kan kostnad og tidsbruk ved 

utvikling av nye tjenester reduseres betydelig.

Utfordringer:

Eierskap til plattform og data. Kommunene leverer samfunnskritiske 

tjenester og hegner om sensitiv informasjon. Personvern og eierskap 

til plattform og data er derfor avgjørende. Ref. outsourcing-sakene 

som har gått rundt Helse Sør-Øst4, Statoil5 og nødnett i Norge6.

Se også teknologiområdet «Sikkerhet og personvern». 

Singapore

Australia

USA

Storbritannia

UAE

Frankrike

Norge

Japan

Tyskland
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GOV.UK: Government as a Platform i Storbritannia

Storbritannia har en 

strategisk satsing på 

offentlige plattformer, 

koordinert gjennom 

initiativet gov.uk10.

Målet er å bygge 

komponenter, 

tjenestedesign, data 

og hosting-løsninger 

som alle offentlige 

aktører kan 

gjenbruke.

Stordata og digitale plattformer: Eksempler til inspirasjon

Geonorge og data.norge.no

KS FIKS og Altinn Tjenesteplattform 3.0

KS har tatt initiativ til FIKS, en felles tjenesteplattform for kommuner, 

som omfatter 1) grensesnitt for innbyggere («minside»), 2) tjenester 

for ansatte og 3) APIer som leverandører, kommuner og andre 

offentlige virksomheter kan integrere mot tjenestene på Fiks via.

Brønnøysundregistrenes transformasjon til Altinn er et eksempel på 

hvordan offentlige registre har gått fra passive samlinger av 

informasjon til digitale plattformer for tjenester.13 Neste versjon «3.0» 

av plattformen gir nye muligheter til å bygge brukervennlige, 

samhandlende tjenester for etater og kommuner.14 Målet er å 1) bidra 

til næringsutvikling og innovasjon, 2) forenkle samhandling på tvers av 

offentlig sektor og 3) sikre tillitt til offentlige tjenester.

Kilder: inFuture analyse | 10 gov.uk (2018), 11 Geonorge (2018), 12 data.norge.no (2018), 13 Stat og Styring (2018), 14 Computerworld (2017), 15 Forskning.no (2017) 8

I Norge har vi allerede flere initiativ for å samle og tilgjengeliggjøre 

offentlige data, slik at offentlige og private aktører kan nyttegjøre dem i  

tjenesteutvikling.

Geonorge: Nasjonalt nettsted for kartdata og annen stedfestet 

informasjon i Norge. Her kan brukere av kartdata søke etter og få 

tilgang til det som er tilgjengelig av slik informasjon.11

data.norge.no: Et register over åpne datasett og åpne API-er fra 

offentlig sektor i Norge.12 Åpne offentlige data gjøres her tilgjengelig i 

format som muliggjør viderebruk i nye sammenhenger. Her fins 

datasett innen eksempelvis helse, miljø, transport og forvaltning og 

offentlig sektor.

Stordata og analyse

Samling og tilgjengeliggjøring av data i felles plattformer gir nye 

muligheter for utforskende analyse. Med store datamengder trenger 

man i ytterste konsekvens ikke en veldig spiss hypotese for å kunne 

avdekke nye sammenhenger.

Eksempelvis hadde norske forskere gjennom tilgang til 100 millioner 

norske resepter registrert i Reseptregisteret mulighet til å undersøke 

effekten av over 1000 ulike medisiner. Blant funnene man gjorde var at 

reseptbelagt astmamedisin halverer risikoen for Parkinsons sykdom, et 

funn som kan bli starten på en helt ny behandlingsform for denne 

sykdommen.15

Kommunenes teknologiradar



Felles offentlige plattformer virker – og verdien øker med antall brukere

Stordata og digitale plattformer: Hvordan kan storbykommunene gjøre 

nytte av teknologiområdet?

Teknologiområdets modenhet: BENYTT

For stordata og digitale plattformer er den underliggende teknologien i 

de fleste tilfeller moden og velkjent. KS FIKS og Altinn 3.0 bygges 

eksempelvis på åpen kildekode.

På bruksområder hvor offentlige plattformer allerede fins bør disse 

benyttes. Som store virksomheter har storbykommunene også et 

potensial for selv å åpne opp data og APIer, slik at andre kan bygge 

nye tjenester med disse som utgangspunkt.

Teknologiområdets modenhet vurderes derfor til benytt.

Kilder: InFuture Analyse 9

Modenhet: 

BENYTT

Potensielle anvendelsesområder i kommunene

Utnyttelse av felleskomponenter og -data fra offentlige plattformer som 

Altinn kan effektivisere saksbehandling og muliggjøre nye selvbetjente 

løsninger for innbyggere og næringsliv. Her kan det ligge et potensial 

innen administrasjon, samt funksjoner i andre sektorer med stort 

volum av innbyggerdialog. 

Helse og omsorg er et område med store datamengder, men samtidig 

med særlige personvernhensyn. Samarbeid med andre offentlige 

aktører om felles plattformløsninger (eks. for pasientjournal) kan ha 

betydelig potensial.

For samferdsel og teknikk kan åpne data knyttet til vær, miljø og trafikk 

gi grunnlag for optimalisering innen samferdsel, samt effektivisering av 

eiendomsdrift.

Digitale plattformer har allerede gjort sitt inntog i norsk skoleverk, 

gjennom bl.a. norske itslearning og Google for education. Her vil det 

være potensial for ytterligere innovasjon, for å utvikle bedre tjenester 

på en kostnadseffektiv måte. I tillegg er et betydelig potensial knyttet til 

å benytte læringsplattformer til etter- og videreutdanning, eksempelvis 

gjennom å utnytte mulighetene åpne læringsplattformer (MOOC –

Massive Open Online Course) som Khan Academy kan gi.

Administrasjon
Samferdsel 

og teknikk 

Helse og 

omsorg Undervisning Barnehage

Svært relevant

Relevant

Mindre relevant
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Blokkjedeteknologi

Blokkjedeteknologi gjør det mulig å foreta sikre digitale transaksjoner av ulike typer data, uten at man er avhengig av å gi 

ansvar og kontroll til én enkelt mellommann. Transaksjonene håndteres og lagres isteden desentralt av alle deltakere i 

blokkjeden, sikret gjennom sterk kryptering.

En blokkjede er som en digital loggbok som er kryptert, validert og distribuert på tusenvis av datamaskiner. Dette muliggjør blant annet 

direktebetalinger mellom mennesker og maskiner, samt smarte kontrakter og sertifikater uten mellomledd. Blokkjeder baserer seg på 

avansert kryptering og har sitt utspring i finans (teknologien kryptovalutaen Bitcoin baseres på). Fjerningen av mellomledd (tredjepart), 

transparens og permanente transaksjoner av data gir fordeler som medfører at teknologien kan utfordre løsninger og forretnings-

modeller også i andre sektorer, for eksempel ved lagring av personopplysninger. 



Blokkjede har mange potensielle anvendelsesområder utover den mye omtalte kryptovalutaen 

Blokkjedeteknologi: Muligheter og utfordringer

11
Kilder: inFuture analyse | 1 World Economic Forum (2015) , 2 Forbes (2016), 3 digi.no (2017), 4 digi.no (2018), 5 Forbes (2018), 6 Wierd  (2018), 7 China Dialouge (2018), 8 

MedRec, 9 MyHealthMyData, 10 e-estonia (2016), 11 PwC (2017), 12 IBM (2016), 13 News BTC (2018), 14 Malta Today (2017), 15 mita.gov (2017)

Muligheter

Det er en rekke ulike bruksscenarier for blokkjedeteknologi. Felles for 

dem alle er fordelene teknologien gir med tanke på transparens, 

sikkerhet og uforanderlighet.

Innen finans demonstrerer kryptovaluta basert på blokkjedeteknologi, 

som Bitcoin, at teknologien kan gjøre transaksjonshåndtering raskere, 

rimeligere og sikrere enn tradisjonelle løsninger.

Teknologien har potensial for å utsette allerede digitaliserte bransjer

for ny disrupsjon og for eksempel muliggjøre ekte delingsøkonomi.

En undersøkelse fra World Economic Forum predikerer at innen 2025 

vil 10 % av BNP på verdensbasis være lagret i blokkjeder.1, 2

Utfordringer

Teknologien er foreløpig umoden: Det er enighet om at blokkjede-

teknologi har stort potensial, men foreløpig er teknologien umoden. I 

dag er den mest effektiv for finansiering av oppstartsbedrifter, ifølge 

Gartner. Analysehuset hevder at 15 % av blokkjede-prosjektene i 2018 

faktisk drar nytte av teknologien – majoriteten av prosjektene kunne 

like godt brukt en sentralisert database.3

Kontroversiell valuta: I åpne og desentraliserte blokkjeder kan 

delaktige opptre anonymt og dermed bruke teknologien til økonomisk 

kriminalitet. Flere aktører ønsker å forby promotering av kryptovaluta.4

Miljø: Produksjon av enkelte kryptovaluta krever store 

energimengder.5 Det krever for eksempel fire ganger så mye energi å 

utvinne $1 i Bitcoin som å utvinne $1 i kobber i en tradisjonell gruve.6

Energiutfordringen gjelder imidlertid ikke all blokkjedeteknologi.7

Store forventninger:

91 % av bankene i en 

undersøkelse 

gjennomført av IBM 

i 2016 utforsker 

blokkjedeteknologi.12

Nye samarbeid: 

Russlands investeringsforum har 

startet et prosjekt med Novotrains 

(russisk jernbaneselskap), CIS og

Sikker datadeling innen helse:

Blokkjeder egner seg til å håndtere 

blant annet samtykke og fullmakter 

på tvers av systemer. En rekke 

prosjekter som håndterer 

helsedata på blokkjede er startet 

de siste årene, deriblant MIT-

baserte MedRec8 og europeiske 

My Health My Data9. Initiativene 

fokuserer på sikker og transparent 

deling av persondata. Finland og 

Estland har inngått en samarbeid 

for å dele pasientopplysninger på 

tvers av landegrenser.10, 11

Nasjonal blokkjedestrategi:

Maltas regjering har godkjent en 

nasjonal blokkjedestrategi og satt 

ned en arbeidsgruppe for å 

operasjonalisere strategien.14

Malta skal gå i front for å regulere 

sektoren. Landet omtales som the 

Blockchain Island.15

Modenhet:

«Jeg har ikke sett ett 

eneste blokkjedeprosjekt 

som ikke ville vært bedre 

uten blokkjede»
- Nick Heudecker, forskningssjef 

Gartner (2017)3

UniversaBlockchain for å 

digitalisere dokumentasjon 

av status (last og 

plassering) og 

vedlikeholdsbehov for 

jernbanevogner via 

bokkjede.13
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Digitale ID-kort: Taipei Smart City og e-Estonia

Taipei, hovedstaden i Taiwan, har inngått et samarbeid med 

organisasjonen IOTA Foundation gjennom et prosjekt for å omforme 

byen til en app-drevet «smart city». Første prøveprosjekt er å teste 

identifikasjonskort med tangle-teknologi til borgerne. ID-kortene er 

designet for å beskytte lokalbefolkningen mot identitetstyveri og 

stemmejuks, samt forenkle oppbevaring av sensitiv informasjon som 

helsedata og andre data relatert til offentlige tjenester.16

Estlands innbyggere utrustes med et sikret digitalt identitetskort som 

gir dem tilgang til et sett med offentlige tjenester. Et av områdene er 

blokkjedebaserte notarialbekreftelser. Estland prøver også ut 

blokkjede for å beskytte integriteten til pasientjournaler. Med blokkjede 

er en oppdatering av en pasientjournal irreversibel.17

Forskningsprosjekt på energi

Stemming ved valg 

Blokkjedeteknologi kan forbedre elektronisk stemming.18 I Tsukuba, 

Japan, skal man ta i bruk digital stemming som utnytter 

blokkjedeteknologi. Med systemet avgis stemmen på en skjerm 

istedenfor en fysisk stemmeseddel, så benyttes blokkjedeteknologi for 

å forhindre forfalskning av dataene som er registrert, samt at dataen 

kan leses av uvedkommende.19, 20

I Zug, Sveits, er det innført et blokkjedebasert ID-kortsystem med mål 

om å tilby en rekke tjenester elektronisk, som bevis på 

bosted/tilhørighet og stemming ved valg.21

West Virginia testet ut en mobilapplikasjon  for stemming basert på 

blokkjedeteknologi under årets valg.22

Kilder: inFuture analyse | 16 CCN  (2018), 17 e-estonia, 18 EPRS (2017), 19 Japan Times (2018), 20 The Next Web (2018), 21 CCN (2017), 22 The Verge (2018), 

23 +CityxChange, 24 E24 (2018) 12

Foreningen +CityxChange23 er tildelt 20 millioner euro i støtte fra EU, 

gjennom Horizon 2020, for å utforske konseptet smartby. Prosjektet 

består av over 30 samarbeidspartnere, hvorav sju europeiske byer. 

Trondheim og Limerick (Irland) er fyrtårnbyer i prosjektet. Byene 

Sestao (Spania), Pisek (Tsjekkia), Smolyan (Bulgaria), Alba Iulia 

(Romania) og Võru (Estland) er med i samarbeidet som følgerbyer. 

Prosjektet ledes av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

(NTNU). 

De sju byene skal i de neste fem årene eksperimentere, utvikle og 

teste nye løsninger for å bli positive energisteder. Målet er at byene i 

samarbeid med sine innbyggere skal forbedre livskvalitet og samtidig 

generere mer energi enn de forbruker gjennom digitale tjenester. 

Blokkjedeselskapet IOTA Foundation er blant partnerne i prosjektet.

Prosjektet starter opp 1. januar 2019.24

Blokkjedeteknologi: Eksempler til inspirasjon
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Blokkjedeteknologi har mange potensielle anvendelsesområder, men modenheten er foreløpig lav

Blokkjedeteknologi: Hvordan kan storbykommunene gjøre nytte av 

teknologiområdet?

Teknologiområdets modenhet: AVVENT/UTRED

Blokkjedeteknologi er viktig for kommunene fremover på grunn av 

dens potensial innen sikker, transparent og effektiv utveksling og 

lagring av data. Mulighetsrommet vurderes som stort da teknologien 

ser ut til å være anvendbar i flere av kommunens kjerneoppgaver, men 

teknologien er foreløpig noe umoden. En rekke mulige bruksområder 

er foreløpig ikke bredt utforsket. Dette taler for å avvente inntil 

teknologien har bevist sitt potensial innen aktuelle områder.

Deltakelse i et pilotprosjekt, slik Trondheim gjør gjennom 

+CityxChange, åpner samtidig for å «utrede» teknologiens 

mulighetsområder. 

Teknologiens modenhet vurderes derfor til grenseområdet mellom 

avvent og utred. 

Kilder: inFuture analyse | 25 digi.no (2018), 26 Deloitte (2018), 27 Coinfox (2017), 28 Waltonchain (2018), 29 Coindesk (2017), 30 ComputerSweden 

(2018) 13

Modenhet: 

AVVENT/UTRED 

Potensielle anvendelsesområder i kommunene

Innen administrasjon har blokkjedeteknologi brukspotensial for bl.a.:

- Stemming ved valg: Sikker og transparent data fra valg, se ovennevnte 

eksempler fra Japan, Sveits og USA.

- Skatteinnsamling og elektronisk faktura for å forhindre skatteunndragelser: 

Kinesiske myndigheter utforsker bruk av blokkjede til dette formålet.27

Det er flere eksempler på anvendelse innen samferdsel og teknikk:

- Smart håndtering og administrasjon av søppel: Citylink (Waltonchain) 

utvikler et smart søppelklassifiseringssystem som blant annet utnytter 

tingenes internett og blokkjedeteknologi.28

- Kjøp og salg av eiendom: I Sverige testes registrering av eierskap til 

eiendom, samt registrering i Lantmäteriet ved hjelp av blokkjede.29, 30

- Dokumentasjon av vedlikeholdsbehov og plassering i kollektivtrafikken, se 

ovennevnt eksempel fra russisk jernbane.

- Videreformidling av energi ved ulikheter i energiproduksjon og -forbruk, se 

ovennevnt eksempel om prosjektet +CityxChange.

Innen helse og omsorg er lagring av helsedata og andre 

personopplysninger potensielle anvendelsesområder, se ovennevnte 

eksempler fra helsesektoren. Deloitte har vurdert barrieren for å ta i 

bruk blokkjedeteknologi til dette formålet i Norge som nokså høye. 26

Administrasjon
Samferdsel 

og teknikk 

Helse og 

omsorg Undervisning Barnehage

«Blokkjedeteknologien har potensial til 

å bli et nytt paradigmeskifte, men den 

er ennå i svært tidlig fase»
-Professor Roman Vitenberg, 

UiOs Institutt for informatikk25

Svært relevant

Relevant

Mindre relevant

«Hype, ja, men blokkjeder

har et virkelig potensial»
- Deloitte26
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14

Kunstig intelligens refererer her til en datamaskins evne til å gjøre ting som mennesker opplever som smart. Maskinlæring er 

en hovedretning innen kunstig intelligens hvor en datamaskin lærer en konkret oppgave gjennom å analysere store mengder 

data, ikke gjennom forhåndsdefinerte regler.

De mer avanserte teknikkene fremstår som «intelligente» fordi de tilsynelatende kan forstå, lære, predikere og tilpasse seg, og kan 

potensielt operere med liten eller ingen menneskelig input eller veiledning. Kunstig intelligens kan bl.a. benyttes til analyseformål og 

beslutningsstøtte, og er også en muliggjører for andre teknologiområder som Chatbots og digitale assistenter og Fysiske roboter, droner 

og selvkjørende kjøretøy.

Kunstig intelligens og maskinlæring



Grensene for kunstig intelligens flyttes stadig – nye bruksområder vil over tid åpnes opp

Muligheter

I følge Teknologirådet står vi overfor «en vårløsning for kunstig 

intelligens»1, drevet av bedre algoritmer, tilgang på store mengder 

data, og billig skybasert regnekraft. Næringslivet satser stort, hvor 85 % 

av spurte toppledere vil investere betydelig i AI neste 3 år2. 

Nye robuste rammeverk gjør teknologien lettere tilgjengelig, eks IBM 

Watson5, men også open-source som Caffe6 fra UC Berkeley7 brukt av 

bl.a. Snapchat8 og TensorFlow9 fra Google brukt av bl.a. Uber10. 

Utfordringer

Utfordrer roller i arbeidslivet: Kunstig intelligens og maskinlæring er én 

av driverne for automatisering i arbeidslivet. DNB forventer halvering 

av ansatte neste fem år3, og det estimeres at 1/3 av jobber kan 

automatiseres i Norge neste 20 år4. Dette berører også 

høykompetansejobber som eks. ingeniører og jurister.

«The AI Black box problem12»: Når algoritmene i maskinlæring ikke er 

regelbaserte men basert på mønstergjenkjenning, vil en ikke 

nødvendigvis kunne forklare hver beslutning programmet gjør. Kan 

vanskeliggjøre bruk i saksbehandling og diagnostikk.

Fordomsfulle algoritmer1: Algoritmer har potensial til å være uberørte av 

menneskers bevisste og ubevisste fordommer og preferanser. Men hvis 

datasettene de trenes opp på er basert på «fordomsfulle» beslutninger, 

vil algoritmene også kunne arve våre fordommer.

Etiske algoritmer: Algoritmer for optimalisering vil ikke ta etiske hensyn, 

hvis vi ikke programmerer dem til det. Ref. Elon Musk13, «Kunstig 

intelligens utgjør den største trusselen mot menneskeheten».

Kunstig intelligens og maskinlæring: Muligheter og utfordringer
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“We can build these 

models, but we don’t 

know how they work.”11

Potensiell utfordring: «The AI Black box problem»:

«Kunstig intelligens 

utgjør den største 

trusselen mot 

menneskeheten»
Elon Musk12

Kilder: inFuture analyse | 1 Teknologirådet (2018), 2 Accenture (2017), 3 E24 (2017), 4 TU (2017), 5 IBM (2018), 6 Caffe (2018), 7 BAIR (2018), 8 Quartz (2018), 9 

TensorFlow (2018), 10 Uber (2018), 11 Teknologirådet (2018), 12 MIT Technology Review (2017), 13 CNBC (2018)

«Kunstig intelligens og maskinlæring 

kan ikke bare brukes til å bli best i 

sjakk, men også til å skille et falskt 

smil fra et ekte, eller dårlig humør fra 

en depresjon» 
Teknologirådet11
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Kunstig intelligens kan benyttes til å effektivisere 

diagnostisering i primærhelsetjenesten, eks. 

gjennom bildeanalyse.

Eks: Norge er på verdenstoppen i føflekkreft, og hvert år 

dør ca. 300 nordmenn av sykdommen. Amerikanske 

forskere har ved hjelp av 129.000 bilder trent opp en 

algoritme til å diagnostisere føflekkreft og karsinom, som i 

tester viser seg like presis som trente hudleger.13

Løsninger som dette kan gi mer presise diagnoser i 

primærhelsetjenesten, og redusere antallet pasienter som 

får fjernet føflekker «for sikkerhets skyld». Det vil trolig 

også komme gjør-det-selv-tester i form av mobilapper.

Kunstig intelligens og maskinlæring: Eksempler til inspirasjon

Kunstig intelligens for selvmordsforebyggelse

Bruk av kunstig intelligens kan 

effektivisere rekruttering, og gi en 

mer nøytral vurdering av 

kandidatene uavhengig av våre 

bevisste og ubevisste preferanser/ 

fordommer. Men den kan også 

arve fordommer, og være 

problematisk ift. fagforeninger.

Eks: Med robot-rekruttering har 

EVRY økt kvinneandelen blant 

nyansatte fra  ca. 20 % til 33 %.19

Eierskap til og etikk rundt bruk av offentlige helsedata

Kilder: InFuture Analyse | 13 Forskning.no (2017), 14 Teknologirådet (2017), 15 Financial Times (2018), 16 Walsh (2017), 17 Quartz (2017), 18 Facebook (2018), 

19 DN (2017), 20 Business Insider (2017) 16

Kunstig intelligens benyttet på helsedata har 

i eksperiment forutsett individers selvmord 

neste to år med 80-90 % nøyaktighet.16,17

Facebook benytter også Kunstig intelligens 

til å gjenkjenne selvmordstendenser og slå 

alarm basert på individers innlegg.18

Eks: Unilever har oppnådd resultater med 

kunstig intelligens i rekruttering20

Uten kunstig intelligens 

Med

Britiske National Health Service har innledet et samarbeid med 

selskapet DeepMind for å utvikle en mobil-app som leger kan bruke til 

å overvåke pasienter med nyreproblemer.

Formålet er godt, men en konsekvens er at Google-eide DeepMind får 

tilgang til journalene til millioner av pasienter å trene algoritmene sine 

på14. Samtidig har selskapet større ambisjoner, bl.a. å forutsi risiko for 

forverring, gjeninnleggelse og død, samt behov for leger på vakt. Da 

selskapet i november 2018 ble helt innlemmet i Google fikk de 

involverte sykehusene kun 3 dagers varsel, som vekker nye spørsmål 

knyttet til deling og bruk av dataene15. Er det OK at selskap får tilgang 

til slike data? Hvis ja – hva får samfunnet igjen for «råvaren»?

Kunstig intelligens i rekruttering

Mønstergjenkjenning i helsedata – Føflekkreft

Kommunenes teknologiradar



Kunstig intelligens vil påvirke store deler av arbeidslivet – kommunene bør være bevisste innkjøpere

Kunstig intelligens og maskinlæring: Hvordan kan storbykommunene gjøre 

nytte av teknologiområdet?

Kilder: InFuture Analyse 17

Potensielle anvendelsesområder i kommunene

Innen administrasjon kan teknologiområdet spare ressurser og sikre lik 

behandling av søknader ved rekruttering.

For samferdsel og teknikk er ruteoptimalisering innen transport et 

område hvor det finnes produksjonsklare løsninger i handelen. Det 

samme vil også kunne gjelde innen drift og vedlikehold av 

eiendommer og utstyr, hvor en overgang til mer prediktivt vedlikehold 

kan gi gevinster. 

Det er mye lovende forskning på kunstig intelligens og maskinlæring 

innen helse, eksempelvis innen diagnostisering. Utfordringer knyttet til 

bl.a. personvern ogThe black box problem kan imidlertid gjøre veien 

fra eksperiment til offentlig godkjent løsning lang. På kort sikt vil derfor 

mer jordnære anvendelsesområder som ruteoptimalisering for 

hjemmetjeneste og ressursoptimalisering og -prognostisering for 

øvrige ressurser være langt enklere å ta i bruk. 

For undervisning vil det på sikt være potensielle bruksområder innen 

eksempelvis individtilpasset veiledning og retting av prøver.

Administrasjon
Samferdsel 

og teknikk 

Helse og 

omsorg Undervisning Barnehage

Modenhet: 

UTRED 

Teknologiområdets modenhet: UTRED

Teknikker og algoritmer fra kunstig intelligens og maskinlæring 

begynner å bli hyllevare i en rekke skyplattformer (eks. fra Microsoft, 

IBM og Amazon), slik at de tekniske løsningene på en del områder 

allerede er modne.

Det har vært til dels stor oppmerksomhet rundt lovende piloter med 

kunstig intelligens og maskinlæring på mange områder som er 

relevante for kommunene, fra avansert diagnostisering innen helse til 

ruteoptimalisering innen transport og støtteverktøy for rekruttering.

På mange områder – særlig de som berører liv og helse – kan 

imidlertid utfordringer knyttet til eksempelvis The black box problem 

gjøre veien fra lovende eksperiment til produksjonsklar løsning lang. 

Samlet sett vurderes derfor teknologiområdet til å ha 

modenhet utred.

Svært relevant

Relevant

Mindre relevant
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Programvareroboter, ofte omtalt som RPA (Robotic Process Automation) er dataprogrammer som kan bidra til å automatisere 

arbeidsoppgaver ved å logge seg inn på og gjennomføre handlinger på en datamaskin slik en menneskelig bruker ellers ville 

gjort det

Programvarerobotene jobber slik som oss mennesker, men de jobber raskere, gjennom hele døgnet og uten pauser. De er regelstyrte 

og egner seg til å effektivisere manuelle arbeidsprosesser som ikke krever noen form for forståelse. Dette gir dem et stort potensial for 

gevinstuthenting da de rett og slett kan erstatte tidkrevende arbeid. Robotene krever ingen infrastrukturelle endringer og kan arbeide på 

tvers i eksisterende systemer, noe som begrenser behovet for kostbare integrasjoner.

Programvareroboter



Programvareroboter effektiviserer oppgaver hvor det er lett å beregne besparelser – og disse har vist seg å være store

Muligheter

En av de store fordelene med RPA er at de kan være svært effektive. 

Roboten «hermer» etter menneskelig håndtering av en arbeids-

prosess, og automatiserer på tvers av eksisterende systemer. Den 

krever med andre ord ingen endring i infrastruktur, noe som i stor grad 

begrenser investeringskostnaden.1

Vi mennesker kan gjøre feil i vårt arbeid, i motsetning til en robot. Et 

anslag fra Kommunaldepartementet viser at 80 % av byggesøknadene 

kan håndteres av en prosessrobot og 20 % av søknadene på 

landsbasis inneholder feil.2 Dette viser hvor stort potensial det kan 

være ved å benytte en programvarerobot – både for å gjøre ting 

raskere og redusere risikoen for feil.

Kommunene håndterer sensitiv informasjon, som kan komme på 

avveie gjennom menneskelig svikt. Ved å benytte en programvare-

robot kan man få bedre internkontroll og sikker behandling av data. 

Utfordringer

Implementering av en programvarerobot kan være svært krevende, 

selv om den ikke krever endringer i den grunnleggende infrastrukturen. 

Videre vil det kunne kreve redesign av arbeidsprosessene rundt den 

oppgaven eller tjenesten som automatiseres.

Økt automatisering vil kunne føre til at jobber faller bort. Dette gir både 

muligheter og utfordringer, eksempelvis siden ufaglærte er i størst fare 

for automatisering. Hvor mange er ekspertene uenige om – men 

amerikanske forskere antyder at kanskje halvparten av alle kjente 

jobber utført av mennesker vil være borte i løpet av noen år.3

Programvareroboter: Muligheter og utfordringer

19Kilder: InFuture Analyse | 1 Provintl (2018) , 2 Aftenbladet (2017), 3 DN (2017), 4 McKinsey (2017), 5 Workopolis (2017), 6 NRK (2016), 7 DN (2017) 

Bare innen postutsending er 

det 400 millioner kroner å 

spare på landsbasis i året
Finans- og innovasjonsbyråd Dag 

Inge Ulstein (KrF) om Digifrid

i Bergen kommune

Høy avkastning

16 case-studier har vist at den 

største fordelen med RPA er at 

avkastningen på investeringen 

har vist seg å være så høyt som  

30 % - 200 % allerede 

det første året, ifølge professor 

Leslie Willcocks ved London 

School of Economics.4

Fremtidens jobber

Automatiseringen vil favorisere arbeidstakere med STEM-utdanning 

(vitenskap, teknologi, ingeniør og matematikk), kreativitet og 

emosjonell intelligens. Ikke-faglært arbeid er i størst fare.5

Store aktører i næringslivet satser stort på programvareroboter 

For første gang har nye DNB-kunder fått innvilget boliglån uten at en 

rådgiver ser på saken.7

Hvis du har en jobb som blir 

erstattet av en robot, så tror 

jeg du skal være glad for det. 

Det fører oftest til at du får 

en mer interessant jobb6

Daglig leder Freddy Aursø i 

Lighthouse8 
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Kommunen tar i bruk RPA for å automatisere

Digifrid i Bergen

Bergen kommune har med bistand fra Bouvet utviklet og satt i drift

programvareroboten Digifrid som tjener Bergens innbyggere. Digifrid 

frigjorde på kort tid 12 årsverk ved å ta unna langtekkelige oppgaver 

som dukker opp når systemene man arbeider i ikke snakker sammen. 

«Som kommune må man punche data til og fra forskjellige systemer 

hele tiden, som eksempelvis opphenting av sykemeldinger»             

sier Øyvind Litlere, avdelingsleder i Bouvet Bergen.7

Utlendingsdirektoratet får hjelp av roboten Ada

Ada er en programvarerobot som hjelper Utlendingsdirektoratet (UDI) 

med behandling av innvandringssøknader. Saker om familie-

innvandring tas imot og klassifiseres av en menneskelig ansatt, men 

så kan Ada ta over vedtaksbehandlingen for de sakene der det er 

mulig. Når Norge skal ta imot en kvoteflyktning skal det arrangeres en 

reise fra en flykningsleir til den vertskommunen som skal ta imot 

flyktningen. Ada tar tak i dokumenter med reiseopplysninger og leser, 

dokumenterer, sorterer og lagrer informasjon på rett sted, samt gir 

vertskommunen opplysninger om når de kan hente kvoteflyktningen på 

flyplassen. Denne jobben gjør et menneske effektivt på 20 minutter, 

mens Ada gjør dette på 4 minutter og holder på døgnet rundt.8

Stavanger kommune tester RPA fra EVRY

Stavanger kommune har inngått et pilotprosjekt der flere prosesser i 

kommunens regnskapsavdeling skal automatiseres ved bruk av 

roboter fra EVRY. Registreringer, datasøk og håndtering av data skjer 

raskere, sikrere og med mindre risiko for menneskelige feil.9

Programvareroboter: Eksempler til inspirasjon

«Samtykkebasert lånesøknad»

Kilder: 7 Digi (2017), 8 Aftenposten (2018), 9 Evry (2018), 10 Banett (2017), 11 PWC (2017) 20

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og finansnæringen, ved Finans 

Norge, har etablert fellesprosjektet «Samtykkebasert lånesøknad» 

som skal gjøre det enklere å søke lån i banken. Prosjektet baserer seg 

på et samarbeid mellom offentlig og privat sektor der brukeren gir 

samtykke til at selvangivelsen og de tre siste lønnsslippene 

tilgjengeliggjøres for banken. Dette er ment å gi samfunnet som helhet 

en gevinst, da man slipper utallige pålogginger, scanning av 

dokumenter, søking etter informasjon og telefonsamtaler for å gjøre 

enkle avklaringer. Med rundt 750 000 lånesøknader årlig er det 

beregnet at prosjektet vil kunne gi en besparelse på syv mrd. kroner 

over en 10-årsperiode. «Brukerstyrt samtykke i Altinn mener vi vil 

kunne revolusjonere arbeidet med digitalisering av Norge» sier 

Direktør Lars Peder Brekk ved Brønnøysundregistrene.10

Roboten Robbie Vest hjelper Helse Vest, hvor 27 000 mennesker 

jobber, med mange ulike oppgaver. Den arbeidsprosessen som har 

bidratt mest til besparing av tid handler om re-sending av epikriser. 

Når en pasient har vært til behandling på et sykehus vil det gjøres en 

oppsummering av bakgrunn for sykehusbesøket, hvilken behandling 

pasienten har fått, samt en beskrivelse av behovet for oppfølging som 

skal sendes til pasientens fastlege. Det kan av og til være problemer 

ved fastlegekontorene som gjør at oversendelsen av epikrisen feiler, 

og sykehusene må sende den på nytt. Denne manuelle oppgaven har 

Robbie overtatt og spart Helse Vest IKT for ca. 1200 timer på seks 

måneder ved å sende nærmere 28 000 epikriser på nytt.11

Programvareroboter i helsesektoren 

Kommunenes teknologiradar



Programvareroboter er et modent teknologiområde som kommunene bør benytte, der de ikke allerede gjør det i dag 

Programvareroboter: Hvordan kan storbykommunene gjøre nytte av 

teknologiområdet?

Teknologiområdets modenhet: BENYTT

Teknologiområdet er modent, velprøvd og har mange ulike 

leverandører i dag. Leverandørene av programvareroboter tilbyr 

mange ulike og fleksible løsninger som understøtter at 

teknologiområdet er klart til bruk. 

Programvareroboter har vist seg å være et ypperlig verktøy for å 

effektivisere og automatisere uten å kreve store investeringskostnader 

eller lang tid. Allerede gjennomførte prosjekter på området har 

dokumenterte gevinster og besparelser –som gir trygghet og 

erfaringstall i vurderingen av slike automatiseringsprosjekter. 

Implementeringen av programvareroboter kan imidlertid medføre høy 

kompleksitet, på nye områder bør en derfor om mulig søke å starte 

med enklere piloter for å dokumentere potensialet.

Kilder: InFuture Analyse 21

Modenhet: 

BENYTT 

Potensielle anvendelsesområder i kommunene

Robotene egner seg spesifikt for administrative arbeidsoppgaver som 

er repetitive, regelbaserte og langtekkelige og som ikke krever en 

skjønnsmessig vurdering, eks innen regnskap. Relevante eksempler 

på arbeidsoppgaver som treffer flere sektorer og hvor denne 

teknologien egner seg, er hele eller deler av en saksbehandling, 

flytting av informasjon mellom systemer og registreringer. 

Datasystemer benyttet i en arbeidsprosess snakker ofte ikke sammen, 

og her kan programvareroboter bidra til automatisering. Arkivering er 

et eksempel på en tidkrevende oppgave med potensiale for 

automatisering ved hjelp av denne teknologien.

Samferdsel og teknikk er en sektor hvor det er stort automatiserings-

potensial og det er grunn til å tro at programvareroboter vil spille en 

viktig rolle i den utviklingen.

Innen helse og omsorg er det mange rutineoppgaver som handler om 

å flytte informasjon og kommunisere denne mellom parter, som 

behandling av søknader om eksempelvis hjemmetjenester. Dette 

egner seg godt da en RPA kan operere mellom eksterne systemer. 

I undervisning og barnehage vurderes potensialet å være mindre, ut 

over administrative oppgaver allerede nevnt over.

Administrasjon
Samferdsel 

og teknikk 

Helse og 

omsorg Undervisning Barnehage

Svært relevant

Relevant

Mindre relevant
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Tingenes internett refererer her til utviklingen der tingene i våre fysiske omgivelser i økende grad blir koblet til internett. Ved å 

gi «ting» sensorer og nettilkobling, kan de automatisk samle, tolke og dele informasjon. Dette muliggjør digital overvåking, 

feilretting og styring der tingen befinner seg. 

Fysiske gjenstander blir med dette koblet til internett og blir «smarte», slik at de kan samhandle med hverandre og med mennesker.

Nettilkoblede sensorer kan på egen hånd registrere informasjon om omgivelsene våre, uten behov for menneskelig interaksjon. De gjør 

data om vår fysiske verden mer tilgjengelig, hvilket kan bidra til å gi oss ny innsikt. Tingenes internett og sensorer er en viktig 

muliggjører for utviklingen av smarte byer, som flere norske kommuner har satsinger på.

Tingenes internett og sensorer



Med IoT ligger alt til rette for å ta skrittet fra smart til faktisk nyttig – men sikkerhet og tilgangsstyring er en utfordring

Muligheter

Med utviklingen i nettverkskapasitet og mulighetene til å bygge wifi og 

sensorer inn i den minste elektronikk, ligger alt til rette for å ta skrittet 

fra smart til faktisk nyttig.

NarrowBand Internet of Things (NB-IoT) gjør det mulig for «ting» å 

kommunisere via det eksisterende 4G-nettet mer energieffektivt enn 

tidligere. Dermed kan sensorer plassert på utilgjengelige steder – som 

nedgravd under asfalten – kobles på nett. Sensorer blir også stadig 

rimeligere og med bedre batteri- og levetid.1 Overgangen til 5G med 

høyere båndbredde og kortere responstid vil også muliggjøre flere 

sanntidstjenester, eksempelvis innen autonome kjøretøy.

Arbeidsplassen er også ett av områdene man begynner å se positive 

effekter av IoT-teknologi; et smart kontor kan øke medarbeidernes 

effektivitet, strømlinjeforme rutineoppgaver og gjøre det enklere, 

tryggere og mer komfortabelt å tilbringe tid der.2

Utfordringer

Milliarder av ting knyttes sammen og deler data - hvordan skal vi sikre 

at data ikke kommer på avveie? En del leverandører av IoT-løsninger

har hatt lite fokus på sikkerhet, hvilket gir risiko for bl.a. overvåkning. 

Hvordan unngå at noen hacker seg inn via kaffemaskinen og får 

tilgang til hele nettverket? 3 Når «alt» er på nett gir det risiko for at hele 

land kan settes ut av spill, gjennom hacking av kritisk infrastruktur som 

kraftnettene. Dette diskuteres også under «Sikkerhet og personvern». 

Med leverandører som utvikler produkter i ulike retninger og som ikke 

fokuserer på samspill på tvers av «merke» kan man oppleve 

begrenset valgmulighet og teknisk gjeld for eksisterende installasjoner.

Tingenes internett og sensorer: Muligheter og utfordringer
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Store forventninger

Markedet for tingenes internett 

er spådd til å være $ 457 mrd. i

2020, med en årlig vekst på 

28,5 % 5

Store investeringer

By 2019, 87% of #healthcare 

organizations will have adopted 

IoT technology 4

Vi må passe oss for å tro at «bare vi har nok sensorer, så er 

jobben gjort». En sensor er kun et middel og ikke selve målet
Steinar Holm, konserndirektør for eksisterende bygg i GK Gruppen9

97% of risk pros say IoT cyberattack would be 'catastrophic' for 

their business
Ponemon Institute and Shared Assessments Program8

Markedsverdien på smartkontor 

er spådd en dobling fra $ 22 

mrd. i 2017 til $ 46 mrd. i 20237

Vi har i dag ca. 1,1 millioner sensorer koblet til mobilnettet vårt. 

Men med den nye standarden NB-IoT tror vi markedet vil 

eksplodere.
Sofia Tropé, forretningsutvikler innen IoT hos Telenor 6

Kilder: InFuture Analyse | 1 Telenor (2018), 2 IoT for All (2018), 3 Business Norge (2016), 4 Forbes (2018), 5 Forbes (2017), 6 E24 (2018), 7 Markets 

and Markets (2018), 8 Techrepublic (2018), 9 Fremtidensbygg (2018)
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Sensorer i flere former i helsesektoren

Reduksjon av ventetid i akutten

På Mt. Sinai Medical Center i New York City har de redusert 

ventetiden med 50 % for akuttpasienter som har behov for behandling. 

Den IoT-baserte programvaren «AutoBed» er i stand til å behandle 

opptil 80 sengeforespørsler på en gang, følge 1200 sengeplasser og 

ta hensyn til 15 ulike pasientbehov.10

Sensor i pilleform

En smartpille kalt Abilify MyCite inneholder mikroskopiske sensorer 

som aktiveres når den treffer magesyren og så sender et signal via 

Bluetooth til et plaster som pasienten har på kroppen. Dersom signalet 

ikke mottas av plasteret sendes et varsel til legen. Dette sikrer at 

pasienten tar medisinen sin og i riktig dose. Pillen er FDA-godkjent.11

Tingenes internett og sensorer: Eksempler til inspirasjon

E-lås i hjemmetjenesten

Q-Free, Statens vegvesen og Telenor har gått sammen om et 

pilotprosjekt som skal teste smarte parkeringssensorer i Trondheim 

ved hjelp av NB-IoT. Sensorer i bakken kan registrere parkering og 

kjøreforhold i veibanen – hvis en bil parkerer over en sensor, blir 

parkeringsplassen registrert som opptatt. NB-IoT er ennå i startfasen, 

men det er store forventninger til teknologien grunnet lav energibruk, 

lang signalrekkevidde og høyt sikkerhetsnivå. Pilotprosjektet vil kunne 

gjøre det mulig å styre trafikken etter hvor det er tilgjengelighet, og 

bilistene vil slippe å kjøre rundt og lete etter parkeringsplass. «NB-IoT 

vil også kunne bli viktig for fremtidens autonome kjøretøy» sier Ørjan 

Tveit i trafikkseksjonen i Statens vegvesen.14

Overvåkning av infrastruktur i kommunen

Rindal kommune har i samarbeid med El-

Watch tatt i bruk sensorteknologi og IoT for 

å overvåke tilstanden på deler av vann- og 

avløpsnettet i kommunen. For å kunne 

levere rent vann til alle innbyggere må 

vannet gjerne innom flere pumpestasjoner 

på veien, og vanntrykket må være stort 

nok til å nå frem til alle. Disse overvåkes 

nå ved bruk av sensorer, og tilsyn av 

pumpestasjonene kan nå gjøres basert på 

behov og ikke rutine.12
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Smart parkering i Trondheim

I løpet av 6 år skal Bergen kommune installere 5000 elektroniske låser 

hos innbyggere som får hjemmesykepleie eller har kommunal 

trygghetsalarm. Totalt har hjemmesykepleien i overkant av 3.000 

brukere og avhengig av hvilke tjenester hver enkelt får har kommunen 

1-4 nøkler til hver enkelt bolig samt 650 nøkler til fellesdører. Mye 

koordinering med nøkler og dårlig sporbarhet av hvem som hadde 

vært på besøk hvor, har vært en motivasjon for prosjektet som startet 

med Gruppe vest i hjemmesykepleien i Åsane, der 182 dører har fått 

elektronisk lås. Både brukere og ansatte er veldig fornøyde og stoler 

på systemet, da ansatte får mer tid med brukerne. E-lås i hjemme-

tjenesten har vært en suksess og skal dermed implementeres for 

hjemmetjenesten i hele Bergen.13

Kilder: 10 Singh, N. (2018), 11 Draper, S. (2018), 12 Teknologiskenyheter (2018), 13 Bergen kommune (2017), 14  Mynewsdesk (2017) 
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Teknologien tar skrittet fra smart til faktisk nyttig, og kommunene henger med

Tingenes internett og sensorer: Hvordan kan storbykommunene gjøre nytte 

av teknologiområdet?

Kilder: inFuture Analyse 25

Potensielle anvendelsesområder i kommunene

En av fordelene med IoT er at man kan overvåke tilstand på utstyr der 

det er. Eksempelvis kan gjennomføring av tilsyn på infrastruktur gå fra 

rutinebasert til behovsbasert, hvor en unngår å drive fysisk ettersyn av 

utstyr som fungerer som det skal. Innen samferdsel og teknikk 

forventes derfor sensorteknologi å bidra vesentlig til realiseringen av 

sektorens automatiseringspotensial.  

For administrasjon kan IoT bidra til å gjøre kontoret smartere, der man 

kan redusere strømbruk, øke lokalenes utnyttelsesgrad, samt ta unna 

enkle koordineringsoppgaver som å booke møterom og liknende.

Innen helse og omsorg er det stort potensial for kvalitetsforbedring og 

forbedring av arbeidsprosesser gjennom å ta i bruk IoT. Videre vil 

teknologien være sentral i utviklingen av fremtidens smarte bygg, 

herunder spesielt hjemmet til de som mottar hjemmehjelp – en av de 

viktigste lokasjonene for kommunenes tjenester.

På samme måte som man kan lage smart-sykehus, smart-kontor og 

smart-hjem, vil en trolig også se løsninger for smart-skole og smart-

barnehage fremover.

Teknologiområdets modenhet: BENYTT

Som eksemplene viser er det mange initiativ innen dette 

teknologiområdet, innenfor et et bredt sett av tjenester. I tillegg er 

norsk offentlig sektor tidlig ute og etablerer samarbeidsprosjekter med 

relevante leverandører.

Leverandørmarkedet er stort, og driver kontinuerlig innovasjon på 

området. IoT-sensorer har ofte fått kritikk for å ikke ha god nok 

rekkevidde og batteritid. Men ny teknologi – eksempelvis den nye 

standarden NB-IoT – reduserer disse utfordringene betraktelig og 

muliggjør nye bruksscenarier. 

Tingenes internett og sensorer som teknologiområde vurderes derfor 

til å ha modenhet BENYTT, på områder hvor brukerscenariene er godt 

forstått. Selv om eksemplene viser gode bruksområder vil det fortsatt
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og teknikk 

Helse og 

omsorg Undervisning Barnehage

Modenhet: 

BENYTT 

være behov for testing på nye tjenesteområder hvor    

teknologien ikke har vært benyttet før, også med    

tanke på sikkerhet. 
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Mindre relevant
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Maskiner som kan orientere og forflytte seg selv ved å sanse sine omgivelser. Eksempel her kan være droner for 

varetransport i luften, til lands og til vanns, selvkjørende biler/busser og fysiske roboter til bruk på lager og i produksjon.

Fysiske roboter, droner og selvkjørende biler kan i dag gjøre jobber som man før ikke så for seg håndtert uten menneskelig involvering. 

Dette er teknologi i utvikling og nye testprosjekt flytter stadig grensene for hva fysiske roboter, droner og selvkjørende biler kan gjøre. 

Robotene holder seg ikke lenger i den digitale verden, men trer over i vår fysiske verden og sprenger geografiske begrensninger vi har 

levd med til nå.

Fysiske roboter, droner og selvkjørende kjøretøy



Fysiske roboter, droner og selvkjørende kjøretøy kan nå automatisere oppgaver i fysiske omgivelser og «leve» blant oss 

Muligheter

Roboter kan avlaste og supplere mennesker med å utføre fysiske 

oppgaver. For eksempel kan «Carebots» i helsesektoren ta over 

oppgaver som å løfte pasienter fra en seng til en annen. Med økende 

bemanningsbehov innen helsesektoren, spesielt blant ufaglærte og på 

de lave kompetansenivåene – der store deler av arbeidet handler om 

fysiske oppgaver – vil det være store effekter å hente ut ved å benytte 

roboter. Videre kan roboter benyttes i klasserom som et supplement til 

læreren. Slike prosjekter er i testfasen i dag. 

Droner bidrar til å løfte automatisering og effektivisering over i den 

fysiske verden med å utføre inspeksjoner og fly viktige dokumenter, 

medisiner, eller verktøy til ulike steder. Selvkjørende biler er også 

under utprøving, og adresserer transportsektoren med et enormt 

effektiviseringspotensial.

Utfordringer

For å velge å sitte på med en selvkjørende bil, eller la seg løfte av en 

carebot (en robot som benyttes for helse og omsorg) må man stole på 

teknologi som man nødvendigvis ikke selv forstår. Med tiden kan det 

være en trussel at man utvikler et handlingsmønster der vi stoler blind 

på ny teknologi.

Det er mange tema rundt menneskeverd og etikk når roboter skal 

operere i samspill med mennesker, eks. spørsmål som «er det riktig at 

roboter skal løfte våre gamle?». Roboter, droner og selvkjørende biler 

må videre ha kode som forteller hva de skal gjøre i et krisetilfelle og 

her oppstår det flere etiske dilemmaer – hva skal man kode en bil til å 

gjøre i en kollisjon og hvem skal programmere det?

Fysiske roboter, droner og selvkjørende kjøretøy: Muligheter og utfordringer

27Kilder: inFuture Analyse | 1 Teknisk ukeblad (2018), 2 Tv2 nyheter (2017), 3 Reuters (2017), 4 Telegraph (2018), 5 Stavanger kommune (2018)

Store fremskritt

Forskere fra Nanyang 

Technological University i 

Singapore har utviklet en robot 

som kan sette sammen en IKEA 

Stefan-stol på under 9 min, mens 

et menneske bruker 10-15 min.1

“Carebots” in homes 

and care homes could 

take on 30% of the 

workload now done by 

humans
- Lord Darzi, kirurg og 

tidligere helseminister (UK)

Innovasjon på hjemmefront

Norsk robot-teknologi tar knekken på sykehusbakterier. Roboten 

fjerner smitte ved hjelp av en sky av hydrogenperoksid og er 

allerede i bruk på 70 helseinstitusjoner i Norge.2

With drones carrying automated 

external defibrillators (AEDs) we 

may increase chances of survival 

significantly (by) delivering an AED 

within the very first minutes
- Andreas Claesson fra Karolinska 

Institutt i Stockholm3

Stavanger kommune har inngått 

innovasjonspartnerskap for å utvikle 

aktiveringsroboten Berntsen som skal 

hjelpe brukere å bo hjemme lengre 

gjennom veiledning og støtte til å 

mester hverdagen. 
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Fysiske roboter testes på finske skoler

Roboten Elias er språklærer på en finsk barneskole. Han har 

ubegrenset tålmodighet og får aldri en elev til å føle seg dum ved å 

stille et spørsmål. Roboten kan håndtere 23 ulike språk og tilpasser 

seg nivået til hver elev. Roboten analyserer hvordan en elev svarer på 

et spørsmål, kartlegger så nivået til den enkelte elev og stiller 

individuelle oppfølgingsspørsmål.6 Forsker Sofia Serholt ved Gøteborg 

Universitet sier at barn er villige til å lytte til instruksjoner fra en robot, 

men til forskjell fra samspillet med læreren, ber de ikke om hjelp fra 

roboten til det de ikke forstår. Roboten klarer heller ikke holde ro og 

orden i klasserommet.7

Fysiske roboter, droner og selvkjørende kjøretøy: Eksempler til inspirasjon

Carebots i helse og omsorg

Sosialt samvær

Haram kommune på Sunnmøre har åpnet dørene for «Pepper – robot 

i omsorg». Han er designet for å være en følgesvenn i hverdagen som 

snakker ulike språk og gir uttrykk for følelser. Pepper kan sette opp 

avtaler, gi medisinske forklaringer, lese kroppsspråket vårt og forstå 

hvordan vi har det.10

Fysisk støtte

Japanske selskaper utvikler carebots som kan hjelpe pasienter med å 

reise seg opp, løfte ting og støtte dem fra eksempelvis soverom til 

badet. Det er i dag slike roboter på 8 % av sykehjemmene i Japan, 

men de møter utfordringer knyttet til kostnader og skepsis blant 

pårørende.11

Fange opp symptomer

I Toronto har det blitt introdusert en robot basert på kunstig intelligens 

for å interagere med beboerne og plukke opp tegn på demens og 

Alzheimers.12

Selvkjørende kjøretøy og droner for vareleveranser

Ruter har inngått avtale om leie av opptil 50                                  

selvkjørende kjøretøyer og det er nå                                             

tilrettelagt for 50 selvkjørende busser i Oslo                                            

og Akershus. OBOS gjennomførte sommeren

2018 et prøveprosjekt hvor man fraktet 10 000 passasjerer mellom

kjøpesenteret Fornebu S og Storøyodden badeplass.8

Amazon og andre har fått mye oppmerksomhet for piloter på vare

leveranser med flyvende droner. Flyvende droner er også tatt i bruk til 

inspeksjonsarbeid, blant annet av brannvesenet flere steder i landet. 

Selskapet Starship Technologies fra Estland 

har en mer jordnær tilnærming med sine små 

rullende «droner» som navigerer i bybildet for 

bl.a. å levere varer varer direkte til hjemmet.9

Kilder: 6 Nypost (2018), 7 Forskning.no (2017), 8 Aftenposten (2018), 9 Robotics Business Review (2016), 10 Omsorgsforskning (2017), 11 The 

Guardian (2018), 12 The Star (2016) 28
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Bruksområdene er mange, men teknologien – som ofte baserer seg på kunstig intelligens – er i et tidlig stadium

Fysiske roboter, droner og selvkjørende kjøretøy: Hvordan kan 

storbykommunene gjøre nytte av teknologiområdet?

Kilder: inFuture Analyse 29

Modenhet: 

UTRED 

Potensielle anvendelsesområder i kommunene

Helse og omsorg er den sektoren som er mest relevant for dette 

teknologiområdet. Eksempelvis hjemlevering av medisiner og mat til 

eldre via droner, fysiske roboter som kan støtte dem i dusjen og gi 

sosialt samvær. Bruksområdene er mange, eks. antas «carebots» å 

kunne overta 30 % av hjemmesykepleiernes oppgaver i hjemmet.4

Roboter brukt i skolen har vist god læringseffekt og kan tilpasse seg 

elevens nivå. I prinsippet kan en robot som assistentlærer redusere 

behovet for lærere, og samme logikk kan man tenke seg i barnehagen, 

men nasjonale bemanningsnormer begrenser mulighetene for slik 

effektivisering. Videre kan selvkjørende kjøretøy muliggjøre en 

automatisert skole- og barnehagehenting som ville effektivisert 

hverdagen til foreldre. 

Innen samferdsel kan konsekvensene for kollektivtransport og 

byplanlegging bli store, forutsatt at selvkjørende busser, taxier og 

privatbiler faktisk godkjennes for bruk i tettbygde strøk. Innen teknikk 

kan det være gevinster knyttet til reparasjoner og montering. 

For administrasjon er mye av digitaliseringspotensialet knyttet til den 

digitale verden. Det antas derfor ikke å være et stort potensial innen 

denne sektoren.
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omsorg Undervisning Barnehage

Teknologiområdets modenhet: UTRED

Det er mange relevante testprosjekter på dette teknologiområdet, men 

det er ikke mange ferdige og universelle løsninger i dag. 

Teknologiområdet benytter seg gjerne av kunstig intelligens, spesielt 

fysiske roboter som skal navigere omgivelsene, fungere som lærere 

eller forstå symptomer til en pasient, som fortsatt er relativt umodent. 

Kommunene bør utrede bruksområder for teknologiområdet samt søke 

erfaringer fra prosjekter som er testfasen i dag. 

Det er videre mange etiske spørsmål som dukker opp, da mange av 

de identifiserte bruksområdene innebærer direkte kontakt med 

mennesker. Eksempelvis er det innen carebots flere større prosjekter 

som pågår i utlandet, men der er det andre krav og holdninger til 

personvern og etikk enn her hjemme.

Samlet sett vil dette teknologiområdet over tid være 

avgjørende for å realisere automatiseringspotensialet

som ligger i den fysiske verden og ikke den 

digitale. 

Svært relevant

Relevant

Mindre relevant
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Med wearables menes her digitale enheter man bærer på kroppen, som registrerer data om brukeren og/eller gir brukeren 

informasjon, eks smartklokke og aktivitetsbånd. Mobilen er nå viktigste digitale kanal for mange, og en brobygger mellom den 

fysiske verden og digital informasjon

Mobilen kan samle, analyse og presentere informasjon fra wearables, som gir brukeren kontroll og oversikt, i tillegg til at den også selv 

kan registrere data om brukeren og miljøet rundt. Overgangen til 5G mobilnett vil også kunne bli en katalysator for ny innovasjon rundt 

mobile tjenester, gjennom å gi høyere båndbredde, kortere responstid og bedre sikkerhet.

Mobilens egenskaper og wearables



Wearables gir muligheten til å måle aktivitets- og helsedata, betale og låse opp dører

Muligheter

Wearables ble tidligere primært forbundet med aktivitetsbånd for 

trenende, som har vært en suksess. Nå ser vi imidlertid nye 

bruksområder og nye brukergrupper i et hurtig tempo. Enhetene får 

innpass i arenaer som helse, lokasjon, kultur og betaling, og barn og 

eldre tar teknologien i bruk. FDA (US Food and Drug Administration) 

har nettopp godkjent den nylanserte Apple Watch Series 4 sin EKG-

funksjon1, som betyr at smartklokken kan tas i bruk som en medisinsk 

enhet. I Singapore testes en smartklokke med digital betaling og 

aktivitetsmåling for barn.2 Mye av betaling via wearables har skjedd 

utenfor Norge, men nå kan man betale i norske betalingsterminaler 

med ApplePay på Apple Watch, og ikke bare på iPhone.3

Stadig flere aktører produserer wearables som nå kan benyttes andre 

steder enn rundt håndleddet, som Microsofts HoloLens – en linse som 

opererer som øyne for blinde og guider dem via tale og audioeffekter.4

Flere tror at den menneskelige kroppen kan bli den nye store 

plattformen, noe som gir helt nye betydninger av ordet «wearables».5

Utfordringer

Med wearables som man bærer på eller i kroppen blir temaer som 

hacking og overvåking relevant. De fleste wearables har begrenset 

sikkerhet i form av passordbeskyttelse eller forsikring om at det er du 

som bruker den.

«Dersom du ønsker å bli ansett som et menneskelig individ og ikke 

bare en dataregistrering, er det i din egen interesse å verne privatlivet 

ditt» sier Josh Lifton, MIT Media Lab Ph.D. og CEO av Crowd Supply.6
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Markedsendringer

95 % av markedet for wearables 

utgjøres av enheter man kan feste 

rundt håndleddet, men her er 

veksten lav. Området som i dag 

opplever størst vekst er enheter 

tilpasset barn og enheter som 

fokuserer på andre ting enn trening

6000 elever i Singapore deltar i POSB 

Smart Buddy programmet, der alle får 

en smartklokke med digital betaling og 

aktivitetsmåling.2

En studie med over 14 000 brukere viser at hjertedata fra Apple 

Watch og Android Wear er gode nok til å avdekke tidligfase 

diabetes8

Innovasjon og nye enheter

Women’s Safety XPRIZE er en pris 

som fokuserer på kvinners sikkerhet 

og har i år gitt vinneren Leaf 

Wearables $ 1 mill. til å sette sin 

løsning – en smart, enkel nødknapp til 

kvinner – i produksjon.10
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Wearables som hjelpemiddel i helse- og omsorgstjenestene

Wearable for å måle hjerterytme

InfoBionic har utviklet en medisinsk wearable, MoMe Kardia, som gir 

leger og medisinske behandlere muligheten til kontinuerlig å følge med 

på sine pasienters hjerterytme og bevegelsesdata i sanntid. MoMe er 

designet for å oppdage og diagnostisere hjertefeil basert på faktiske 

EKG-data. Dette gjør at man kan gi bedre og riktigere behandling av 

pasienter, preventiv eller tidlig behandling, samt raskere responstid i et 

nødstilfelle.10

Forebygging av depresjon og alvorlige tilbakefall

Forskningsprosjektet Intromat ved Haukeland universitetssykehus 

utvikler en app som kan overvåke humørsvingninger hos personer 

med bipolar lidelse, og slik forutse depressive eller maniske episoder 

som kan gi tilbakefall, lede til innleggelser eller i verste fall selvmord. 

Appen henter informasjon fra en smartklokke som f.eks. endringer i 

søvn, fuktighetsnivå i huden og aktivitetsnivå.11

Tekstilsensorer for å måle helsedata

Ming Young Biomedical Corporation produserer tekstilsensorer med 

høy komfort som kan monitorere hjerterytme, pustefrekvens, søvn, 

svette, kroppstemperatur. Signalene kan sendes til smarttelefonen 

eller et eksternt informasjonssenter.12

Fall-airbag for eldre

Om lag en tredjedel av alle pasienter på sykehjem, sykehus og i 

hjemmehjelp-tjenesten opplever fall i løpet av ett år.13 Active 

Protective har utviklet et belte for eldre som inneholder en sensor som 

oppdager et fall og en airbag som utløses før det smeller.14

Mobilens egenskaper og wearables: Eksempler til inspirasjon

Microchip i egen kropp – tar wearables til nytt nivå

Nøkkelkort

Mer enn 4000 svensker har injisert en mikrochip i sin egen kropp som 

kan erstatte nøkkelkort, identitetskort og togbilletter. «The human body 

is the next big platform. The connected body is already a phenomena. 

And this implant is just a part of it» – Hannes Sjöblad, grunnlegger av 

den svenske biohacking-gruppen Bionyfiken.

Selv-aktiverende pillebrett

Microchips Biotech har utviklet en mikrochip som settes inn i kroppen 

for å gi riktig dose medisiner til pasienter. Mikrochipen kan bestå av 

opptil 400 doser av et legemiddel som aktiveres ved et trådløst signal i 

form av en manuell kontroll eller etter en spesifikk tidsstyring. 

Løsningen muliggjør også en kobling med en sensor som aktiverer 

medisinen dersom det er endringer i metabolske verdier.16

Kilder: 10 InfoBionic (2018), 11 Direktoratet for e-helse, Utviklingstrekk 2018 Beskrivelser av drivere og trender relevant for e-helse,

12 Safety.com (2017),  13 Vi.no (2018), 14 Activeprotective (2018), 15 Business Insider (2018), 16 Microchipsbiotech (2018), 17 wareable.com (2018) 32

Lumenus designer og produserer klær med LED-lys for å gi signaler i 

trafikken. Teknologien i klærne kan kobles med en app der brukeren 

angir hvor han/hun skal og så skjer ethvert signal på f.eks. jakken 

automatisk.17

Smarte klær for sikkerhet i trafikken
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Teknologiområdet vil være viktig for storbykommunene fremover, spesielt for helsesektoren

Mobilens egenskaper og wearables: Hvordan kan storbykommunene gjøre 

nytte av teknologiområdet?

Kilder: inFuture Analyse 33

Modenhet: 

TEST 

Potensielle anvendelsesområder i kommunene

Teknologien er viktig for kommunene fremover, spesielt på grunn av 

sitt potensial innen helse og omsorg. Med wearables kan vi måle og 

registrere helsedata som kan fortelle oss om noe er galt. Gevinsten for 

sektoren ligger i at denne informasjonen kan gi tidlig varsel før 

personen oppsøker lege, og kan gi bedre grunnlag for diagnostisering. 

Avstandsoppfølging av pasienter er også noe som muliggjøres, og 

dette kan videre benyttes utenfor helsetjenesten, som f.eks. ved at 

foreldre kan få varsel fra tekstilsensorer i eksempelvis en body om noe 

er galt med et sovende barn. 

På skolen og i barnehagen er det mange like bruksområder. Mange 

barn i dag sliter med å få nok aktivitet, og det å enten la foreldre få 

informasjon om barnets aktivitetsnivå eller la barnet følge med selv 

kan være forebyggende for uønskede livsstilsykdommer. Videre har 

nesten alle elever i dag smarttelefon. Dette er et verktøy skolen kan 

proaktivt adressere, for å vise elevene hvordan de kan utnytte 

smarttelefonen til noe mer enn spill og sosiale medier.

Innen administrasjon og samferdsel og teknikk antas potensialet som 

mindre, selv om telefonen med fordel kan benyttes som grensesnitt for 

en rekke interne IT-løsninger (mail, varslinger, saksbehandling, etc).

Administrasjon
Samferdsel 

og teknikk 

Helse og 

omsorg Undervisning Barnehage

Teknologiområdets modenhet: TEST

Teknologiområdet er preget av høy innovasjon, særlig innen 

helseområdet. Dette er i stor grad drevet av utviklingstrekket «Den 

praktiserende pasient» – hvor mange ønsker å måle, analysere og 

forstå mer og mer om egen kropp og helse. 

Teknologiområdets modenhet er vurdert til test. De digitale enhetene 

medfører ofte ikke store investeringskostnader, da mange av de 

eksisterende løsningene selges i stort kvantum i dag. Dette gjør det 

enklere å gjennomføre flere og varierte testprosjekter. 

Spørsmål knyttet til hvorvidt personlige data blir forsvarlig ivaretatt blir 

imidlertid viktig å utrede før nye tjenester lanseres, særlig med enheter 

som konstant registrerer data og brukerne. 

Svært relevant

Relevant

Mindre relevant
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En chatbot er et program som kan simulere en samtale med mennesker i form av tale eller tekst og besvare henvendelser, ofte 

basert på kunstig intelligens. En digital assistent er i videre forstand programvare som kan utføre oppgaver eller tjenester for

en bruker. 

Chatbots er roboter som du kan «chatte» med via tekst eller tale på nettside, i Messenger, Skype og andre meldingsplattformer, og kan 

være nyttige i førstelinje av bruker- og kundestøtte. Digitale assistenter gjør i tillegg sitt inntog i våre omgivelser via fysiske enheter som 

Amazon Echo og Google Home. De benytter kunstig intelligens, som gjør at de kan forstå og snakke naturlig språk. I tillegg til å føre en 

samtale kan chatbots og digitale assistenter gjøre informasjonssøk og utføre handlinger på datamaskiner, for eksempel i samarbeid 

med en prosessrobot. 

Chatbots og digitale assistenter



Chatbots og digitale assistenter har fått et godt fotfeste i samfunnet – både som et effektivt verktøy på jobb eller i hjemmet

Muligheter

Chatbots gir oss muligheten til å effektivisere og automatisere 

kommunikasjon, og har dermed blitt en viktig løsning for 

kostnadseffektiv kundebehandling. En chatbot kan spare opptil 30 % 

av kostnadene knyttet til kundeservice og 69 % av forbrukere 

foretrekker chatbots over apper for rask kommunikasjon.1

Digitale assistenter brukes i stadig større grad selv om de baserer seg 

på relativt umoden teknologi – kunstig intelligens. 16 % av 

amerikanske voksne har enten Amazons Echo eller Googles Home,2

og en norsk versjon av Google Assistant er nettopp lansert.3

Kunstig intelligens og naturlig språkbehandling er med på å utvide 

uttrykket til chatbots og digitale assistenter fra «kald» til «varm» dialog. 

Dette gir bruksområder blant annet innen psykisk helse der de digitale 

assistentene kan fungere som en oppmuntrende venn i hverdagen og 

slik forebygge depresjoner.

Utfordringer

Teknologien er fortsatt relativt umoden og det er stor forskjell mellom 

leverandørene. Stone Temple stilte ca. 5 000 spørsmål til ulike digitale 

assistenter, hvor Google Assistant på smarttelefon svarte korrekt i 

74,6 % av tilfellene mot Apples Siri som kun svarte korrekt i 32,7 % av 

tilfellene.4

Grunnpremisset for chatbots er samhandling. For å utnytte potensialet 

som ligger i teknologien må brukeren dele personlig, ofte sensitiv 

informasjon. I slike tilfeller er man potensielt utsatt for blant annet 

kyberangrep og hacking.

Chatbots og digitale assistenter: Muligheter og utfordringer
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Forbedringspotensial

Sandefjord kommune har chatboten Kari som 

skal svare på spørsmål for innbyggerne, men 

chatboten får kritikk for å ikke kunne svare på 

enkle spørsmål8

Aspect Software Research viser at 44 % av kunder foretrekker å 

kommunisere med en chatbot over en menneskelig kundebehandler7

Gartner spår at 

gjennomsnittspersonen vil ha 

flere samtaler med roboter enn 

sine ektefeller innen 20205

“In the first six months after 

Facebook introduced a bot API for 

Messenger, around 34,000 chatbots 

were created”6

Google Assistant er nettopp 

lansert på norsk, og blir dermed 

mer tilgjengelig på det norske 

marked.

Tidligere var stemmestyring en teknologi sett på som noe som 

kun selskaper med dype lommer og høy ekspertise kunne ta i 

bruk. I dag er teknologien i stor grad tilgjengelig for alle.
Gartner i en analyse fra august 2018
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Woebot og Molly inntar helsefaget

300 millioner mennesker påvirkes av depresjon årlig ifølge WHO, noe 

som har gitt grobunn for chatbots innen psykisk helse. Woebot er en 

slik, og er verdens første mentale helse-chatbot for unge voksne. Den 

følger med på brukerens sinnstilstand og gir tilpasset terapi tilbake. En 

studie fra Stanford University viste at brukere mellom 18-28 år som 

snakket med Woebot fikk betydelig reduserte symptomer på depresjon 

og angst innen bare 2 uker.9

Senselys medisinske virtuelle assistent Molly anbefaler en diagnose 

basert på brukerens symptomer via tale, tekst, bilder og video på en 

smarttelefon, og knytter brukeren opp mot legen ved behov. Google 

Play hevder appen har blitt lastet ned et sted mellom 50 000 og 

100 000 ganger.10

Chatbots og digitale assistenter: Eksempler til inspirasjon

Digitale assistenter legger grunnlag for fremtidens handel

Googles stemmeassistent er en plattform også andre aktører kan 

bygge tjenester på, og i Norge har allerede selskaper som DNB, Meny, 

NRK, Orkla, SAS og VG lansert sine første tjenester. Professor Tor W. 

Andreassen ved Norges Handelshøyskole (NHH) mener vi har blitt 

mer komfortable med å prate ut i luften og at talestyrte assistenter vil 

komme for fullt på flere områder fremover. Varehandel vil trolig være 

et av disse områdene. Menys tjeneste er eksempelvis ment å bygge 

på kundens kjøpspreferanser og historikk slik at det holder at man sier 

til assistenten «jeg trenger melk» og så skjønner den hvilket produkt 

det er snakk om. Videre skal forbrukeren kunne be om å bli satt i 

kontakt med sin kundebehandler i DNB, få siste nyheter fra VG eller få 

en oversikt over tv-programmet på NRK via assistenten.

«Chip» i rekruttering og «Citibot» for informasjonsdeling

I Los Angeles er politiets rekrutteringsprosess en svært tidkrevende 

aktivitet med omtrent 7000 søknader konstant liggende inne i 

systemene. Chatboten «Chip» tilgjengeliggjør informasjon for søkerne 

og har redusert telefontiden med 70-80 minutter hver eneste dag og 

halvert mengden e-post.11

North Charleston har en chatbot som deler informasjon med 

innbyggerne i tillegg til å motta rapportering av eksempelvis avvik i 

bytjenesten. Brukerne kan stille spørsmål og få svar på alt fra 

gjeldende veiskilting til når søppeltømmingen skjer. “Citibot doesn’t 

sleep, but most of our employees — besides police and fire — are 8-to-5 

employees” - Ryan Johnson, PR coordinator12

Kilder: 9 Chatbotsmagazine (2018), 10 Chatbotslife (2018), 11 Techwire (2018), 12 Chatbotsjournal (2018), 13 E24 (2018), 14 MaxManus (2018) 36

Max Manus er et norsk teknologiselskap som har utviklet «Tuva», et 

norsk talegjenkjenningsprodukt som gjør at man kan bruke stemmen til 

å skrive e-post, dokumenter og tekster på norsk, i kjente programmer 

som Microsoft Word, Microsoft Outlook eller QuickNote. Tuva er 

utviklet for å forstå norsk språk og norske dialekter og har vist seg å gi 

store tidsbesparelser og en ny effektiv arbeidshverdag, spesielt for 

brukere i helsetjenesten.

«Talegjenkjenning effektiviserer klinisk dokumentasjon og reduserer 

behandlingstiden av all dokumentasjon. Dette er en absolutt 

anbefaling til alle mine kollegaer som vil forlate kontoret i tide på 

slutten av dagen», Yasir A Choudhry, allmennpraktiserende lege, 

Invivo medisinske senter i Sandvika

Tuva – et norsk talegjenkjenningsprogram
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Det er sannsynlig at flere av de positive effektene fra kundebehandling vil kunne overføres til flere kommunale sektorer

Chatbots og digitale assistenter: Hvordan kan storbykommunene gjøre nytte 

av teknologiområdet?

Kilder: inFuture Analyse 37

Potensielle anvendelsesområder i kommunene

Innen administrasjon er teknologiområdet svært relevant for oppgaver 

knyttet til innbyggerdialog. Det er for eksempel besparelsespotensial 

knyttet til å la chatbots svare på standardiserte telefonhenvendelser.

For samferdsel og teknikk er mye å hente ved å kunne motta 

informasjon fra innbyggerne som er viktig for kommunen. Dette kan 

være alt fra informasjon om at det har veltet et tre på en kommunal 

vei, eller gjenvinningsstasjoner som er fulle. Teknologiområdet 

tilrettelegger således for toveis kommunikasjon.

Innen helse og omsorg er det et stort potensial knyttet til automatisk 

diktering. Det at man kan «skrive» med stemmen gir store muligheter 

for å effektivisere legetimer, da legen kan diktere samtidig som han 

gjør undersøkelsen. Videre er diktering spesielt nyttig for de 

arbeidstakerne som har utfordringer med bruk av tastatur og mus. 

Preventiv psykisk behandling via chatbots er en måte man kan 

adressere de økende utfordringene ved barn og unges psykiske helse. 

Innen undervisning ligger potensialet i bedre læring ved at det er flere 

kilder til god informasjon enn læreren. Det eksisterer en rekke chatbots 

som forklarer matte og andre fag på en pedagogisk måte.

Administrasjon
Samferdsel 

og teknikk 

Helse og 

omsorg Undervisning Barnehage

Teknologiområdets modenhet: TEST

Teknologien er spesielt viktig for kommunene fremover, på grunn av 

potensialet som ligger innen informasjonsdeling og effektiv 

kommunikasjon.

Chatbots er allerede en suksess innen kundebehandling i mange 

selskaper. Trolig vil anvendelse innen andre områder, som 

helsesektoren, også kunne gi gode resultater. 

Testing av chatbots viser imidlertid at de ikke alltid lever opp til 

forventningene. Dette gjelder særlig når graden av kunstig intelligens 

øker – enten skjønner ikke chatboten hva du spør om eller så er 

svaret rett og slett feil. Teknologien er imidlertid i rask utvikling og 

terskelen for å komme i gang er langt lavere enn for få år siden – så 

teknologiområdets modenhet vurderes derfor til test. 

Modenhet: 

TEST 

Mennesker blir etterhvert vant til å kommunisere 

med chatbots og salget av digitale assistenter til 

hjemmet øker, hvilket betyr at dette ikke lenger

er fremmed teknologi for bruker. I gitte 

situasjoner vil mange brukere faktisk 

foretrekke å prate men en anonym 

«bot» fremfor et menneske.

Svært relevant

Relevant

Mindre relevant
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Virtuell virkelighet er opplevelser i et omsluttende og «kunstig» 3D-miljø, gjerne ved hjelp av VR-briller. Utvidet virkelighet er 

når datagenerert grafikk legges over den virkelige verden, gjerne gjennom AR-briller eller på skjermen til en mobil eller et 

nettbrett.

Med teknologien endrer man hele synsfeltet med en form for tildekking foran øynene. Når du beveger deg, følger systemet bevegelsene 

og endrer hva den viser deg. Både VR, AR og MR (blandet virkelighet) har utviklet seg i et enormt tempo de siste årene, noe som 

skyldes en felles tro blant de store teknologiselskapene om at VR, AR og MR blir en viktig faktor i hvordan vi samhandler med teknologi.

Virtuell og utvidet virkelighet



VR og AR er et marked i vekst og anvendelsesområdene er mange – likevel er det kostbar og relativt umoden teknologi 

Muligheter

VR og AR har vært populær teknologi for underholdning, men 

innovasjon løfter nå teknologien inn i næringsliv og nye sektorer, og 

det er spådd en formidabel markedsvekst de neste tre årene.  

Teknologien tillater oss å se mer enn bare virkelighet, noe som gir oss 

muligheten til å gi virtuelle veiledninger til hvordan man skal utføre 

presisjonskrevende arbeid, som å gjennomføre en reparasjon i bilen 

din eller utføre førstehjelp riktig. Dette tar teknologien inn i arbeidslivet 

med mulighet for helt ny visualisering.

Innen pedagogikk har teknologien vist seg å kunne gi økt 

konsentrasjon ved å fjerne distraksjoner. Vi ser på mobilen utallige 

ganger per dag, og «kampen» om plass i minnet vårt blir tøffere. 

Studier viser at vi har mulighet til å huske 90 % av hva vi simulerer 

sammenlignet med 10 % av hva vi leser.1 VR/AR har potensial til å bli 

slagkraftige pedagogiske hjelpemidler.

VR muliggjør deling av opplevelser og simuleringer med en helt annen 

realisme enn tidligere, mens man med AR kan få informasjon og 

instruksjoner om omgivelsene på en helt ny måte.

Utfordringer

På trusselsiden er det tap av oppmerksomhet rettet mot de fysiske 

omgivelsene som kan være det mest skremmende. Internett og 

smarttelefoner har skapt nye former for avhengighet, det er lett å se 

for seg en lignende effekt av VR.2

Kostnadene for å utvikle VR/AR-løsninger har også vært 

avskrekkende, men nye standardiserte plattformer reduserer disse.

Virtuell og utvidet virkelighet: Muligheter og utfordringer
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After two weeks, the human brain tends to remember 10% of what 

it reads, 20% of what it hears but 90% of what it does or simulates
- Edgard Dale, American educationist1

Store forventninger

Analyseselskapet IDC regner med 

at markedet for AR og VR vil 

vokse fra 73 mrd. kr i 2017 til 1667

mrd. kr i 20212

Stort nedslagsfelt

Gartner spår at 100 millioner 

mennesker vil ta i bruk utvidet 

virkelighet når de handler 

innen 20203

En rapport gjennomført av 

Capgemini oppgir hele 82 % av 

selskaper som implementerer 

VR- og AR-løsninger at 

teknologien enten møter eller 

overgår forventningene4

IKEA har lansert en app som 

ved hjelp av AR gjør det mulig 

å se hvordan stuen din hadde 

sett ut med en stol fra IKEAs 

møbelsortiment5

I Hamar-regionen pågår et pilotprosjekt hvor VR brukes i 

matematikkundervisning i 5. klasse i barneskolen6. 

Foreløpige resultater viser at elevene som bruker VR i snitt hever seg 

rundt 30 % i prestasjon, og de svakeste forbedrer seg med over 50 %7.
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VirtualSpeech er en læringsapplikasjon på Google Play som i stedet 

for passiv lytting har en rekke aktive kurs og oppgaver som skal gi 

bedre forretningsferdigheter. Appen lar deg eksempelvis snakke i store 

folkemengder, øve på intervjuer, drive salg eller lære engelsk.11

VR Educations matematikkundervisning får positive tilbakemeldinger 

fra Rykkinn barne- og ungdomsskole12

«VR-briller er gøy!», «Det er fint med annerledes matte, vi har lært 

mye» og «Elevene ønsker stadig nytt innhold og nye utfordringer»

Nye digitale behandlingsformer

Digitale behandlingsformer innen psykiatrien

Pear Therapeutics har utviklet «reSET» – den første FDA-godkjente 

digitale terapien for stoffmisbrukere. Programmet består blant annet av 

kognitiv adferdsterapi som pasienten får tilgang på gjennom mobile og 

desktop-applikasjoner. Programmet er ment å være reseptbelagt, og 

har gjennom studier vist seg å øke avholdenhet hos pasientene 

sammenlignet med tradisjonell terapi. Selskapet utvikler også 

terapiprogrammer for å kurere schizofreni, depresjoner, angst, 

søvnproblemer og andre lignende lidelser.8

VR i eldreomsorgen

"Virtual reality is decreasing agitation,                                                  

frustration, anxiety and depression and                                                  

increasing engagement and happiness,"                                           

sier Greg Smith, CEO, Maplewood Senior                                              

Living.9 På aldershjemmet benyttes virtuell                                               

virkelighet for beboere med demens for å                                                  

skape engasjerende opplevelser, gi tilgang                                          

til gamle minner og stimulere til interaksjon                                   

mellom beboerne.

Smartbrillen som gir synet tilbake

NuEyes har utviklet den første ultralette, trådløse og stemmeaktiverte 

elektroniske smartbrillen for de med synsvansker. Med et kamera på 

fremsiden av brillen gjenskapes bildet på innsiden slik at brukeren kan 

se.10

Virtuell og utvidet virkelighet: Eksempler til inspirasjon

Levende læring

Kilder: inFuture analyse | 8 Peartherapeutics (2018), 9 Forbes (2017), 10 Nueyes (2018), 11 Virtualspeech (2018), 12 VR Education (2018), 13 Dektra-
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Ford har hatt stor suksess med bruk av VR-teknologi til å konstruere 

alternative arbeidsmåter ved hjelp av bevegelser fanget opp av 

kroppsbevegelsessensorer. Teknologien skal ha resultert i en nedgang 

av personskader på 70 % og en reduksjon av ergonomiske problemer 

på hele 90 % hos selskapet.4

Deutsche Post DHL benytter smartbriller for å ferdigstille pakker. 

Deres «Pick-by-Vision» fungerer slik at alle medarbeidere er koblet til 

bedriftssystemet gjennom smartbrillen som så tar han/hun gjennom 

alle oppgavene sine steg for steg. Produktiviteten er antatt å øke med 

15 % som følge av implementasjon av smartbrillen for  

logistikkaktøren.13

Innen bygg- og anleggsbransjen tar Statsbygg og Veidekke i bruk 

norsk VR-teknologi som samarbeidsverktøy, slik at personer på 

forskjellige fysiske steder kan gå i samme virtuelle rom og diskutere 

3D-modeller i fullskala.14

På arbeidsplassen – sikkerhet og logistikk

Kommunenes teknologiradar



Teknologiområdet har mange relevante bruksområder og vist god effekt

Virtuell og utvidet virkelighet: Hvordan kan storbykommunene gjøre nytte av 

teknologiområdet?

Kilder: inFuture Analyse 41

Potensielle anvendelsesområder i kommunene

Det er stort potensial knyttet til VR og AR i helsesektoren. Der adferd 

har en betydning, er digitale behandlingsmåter stadig mer aktuelt. Økt 

livskvalitet for beboerne på aldershjem eller behandling av 

avhengighet er relevant bruk av teknologiområdet.

AR kan benyttes for å sikre høy presisjon i ulike arbeidsoppgaver, noe 

som vil være verdiskapende både for helsesektoren og for samferdsel 

og teknikk. Sykepleiere som skal gjennomføre en undersøkelse kan få 

hjelp til å sikre presisjon. Teknikere i opplæring kan få føringer på alt 

fra hvordan gjennomføre en reparasjon til hvilket verktøy man burde 

bruke. Hjelpemannskap som skal rydde opp etter et skred kan se hva 

som ligger av skjørt materiale under skredet. 

Videre kan man forstå hvordan folk vil reagere på planlagte endringer i 

kjøremønstre. Ved å manipulere tenkte trafikksituasjoner i VR og få 

frem reaksjoner kan man gjøre nødvendige tiltak på forhånd. 

Teknologiområdet har stort potensial innen kompetanseutvikling. 

Pensum kan formidles på nye måter og knytte opplevelser til læring.  

Teknologien kan brukes til å trene på å holde presentasjon foran en 

folkemengde, eller forstå hvordan et eksperiment i fysikken, som 

pendelen, fungerer.
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Teknologiområdets modenhet: TEST

Teknologiområdet er viktig for kommunene fremover, og vil kunne gi 

gode effekter spesielt innen samferdsel og teknikk, utdanning, og 

helse og omsorg.

VR-teknologi er relativt kostbart, mens AR kan benyttes over 

smarttelefonen. Teknologien er på et tidlig stadium og antallet 

bruksområder med ferdige løsninger er begrenset. Mange av 

eksemplene på vellykkede prosjekter er fra utland og privat sektor. Det 

er likevel gjort flere studier som demonstrerer fordelene med denne 

teknologien.

En av utfordringene med å ta teknologiområdet i bruk er at det er 

relativt uvant for folk flest. Det vil være viktig å ufarliggjøre teknologien 

og venne folk til å bruke den. 

Modenhet: 

TEST 

Svært relevant

Relevant

Mindre relevant
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Teknologier, kompetanse og prosesser er nødvendige for å beskytte og forebygge uønsket tilgang til kommunenes, 

virksomheters og brukeres digitale informasjon, samt sikre personvern for ansatte og innbyggere. Uten tilstrekkelig sikkerhet 

kan infrastruktur og demokrati truse. 

Sikkerhet er et stort område innenfor IKT-domenet som ofte brytes ned i parametere knyttet til tilgjengelighet, konfidensialitet, 

sporbarhet og integritet. Ny teknologi vil potensielt kunne øke systemenes tilgjengelighet, sporbarhet og integritet, men vil samtidig 

kunne utfordre konfidensialitet. Sikkerhet er en nødvendig forutsetning for at brukere av IKT skal ha tillit til tjenestene som tilbys.  

Sikkerhet og personvern 



Sikkerhet og personvern er på agendaen i Norge og verden for øvrig – ny teknologi skaper utfordringer og muligheter 
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43
Kilder: inFuture analyse | 1 Datatilsynet, 2 Datatilsynet (2018), 3 Personvernbloggen (2017), 4 Dagbladet (2018), 5 NSM (2018), 6 Riksrevisjonen (2015), 7 Fagbladet (2018), 
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▪ Tjenesteutsetting til utlandet: Det har vært flere saker de seneste 

årene som har stilt spørsmål ved sikkerhet i forbindelse med 

tjenesteutsetting av sentrale datasystemer til utlandet. 

- I Norge er Helse Sør-Øst-saken, som NRK avslørte våren 2017, blant de 

mest omtalte. IT-medarbeidere i Asia og Øst-Europa hadde tilgang til 

pasientdata fra det regionale helseforetaket, som lagrer pasientinformasjon 

om over 2,8 millioner nordmenn. Bakgrunnen var at helseforetakene i 

Helse Sør-Øst og databehandleren Sykehuspartner hadde satt ut tjenester 

og infrastruktur til det amerikanske IT-selskapet HPE.7

- Den såkalte Nødnett-saken er et annet eksempel hvor utenlandske 

medarbeidere har hatt tilgang til sensitiv data i Norge. IT-medarbeidere i 

India hadde tilgang til å stenge ned hele eller deler av Norges nødnett.8

- Statoil har også hatt problemer med sikkerheten i forbindelse med 

tjenesteutsetting til utlandet. En indisk IT-arbeider stanset produksjonen på 

Mongstad ved en tastefeil.9

- I Sverige har Transportstyrelsen tjenesteutsatt IT-driften til IBM. Resultatet 

er at Transportstyrelsens registre og identiteten til hemmelige svenske 

agenter kan ha kommet på avveie.10

▪ Mobile enheter i utlandet: Sommeren 2018 fikk offentlige 

tjenestemenns mobiltelefonbruk i utlandet stor oppmerksomhet etter 

at det ble oppdaget at daværende Fiskeriminister Per Sandberg tok 

med sin mobiltelefon på ferie til Iran. I kjølvannet av saken er det 

blitt avdekket at flere offentlige tjenestemenn har hatt med sine 

mobiltelefoner på reiser til land med høy sikkerhetsrisiko, deriblant 

Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre i henholdsvis 2010 og 

2011.11 Flere rådgivingsselskaper har opplevd økt pågang etter 

avsløringene, og kaller saken «en øyeåpner».12

Personvern er grunnpilaren i Europas nye personvernforordning, 

General Data Protection Regulation (GDPR), som trådde i kraft i 

Norge 25. juli 2018. Forordningen stiller krav til håndtering av 

persondata og forplikter offentlige virksomheter til å blant annet ha 

personvernombud. Riktig personvern handler blant annet om å gi den 

enkelte oversikt og kontroll over sine opplysninger. Brudd på reglene 

kan føre til sanksjoner som advarsler, irettesettelser, forbud og 

pålegg.1, 2, 3

De siste årene har vi kunnet lese om flere dataangrep i utlandet, og 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har avslørt at Norge opplever liknende 

angrep ofte.4 Trusselnivået øker med spenningene i verden.5 Offentlig 

sektor i Norge har en lang rekke omfattende registre med 

personopplysninger, men også andre sensitive opplysninger. 

Sikkerhetsutfordringer ved ta i bruk ny teknologi er ikke kun et 

spørsmål om sikring av personopplysninger. Det kan for eksempel 

handle om sikring av viktig infrastruktur, enkeltindividers helse eller 

demokratiet. 

Riksrevisjonen slo i sin rapport fra 20156 fast at flere sentrale statlige 

datasystemer ikke har god nok sikring av sensitiv informasjon, ei heller 

mot å bli satt ut av funksjon. De seneste årene har flere utfordringer 

knyttet til sikkerhet og personvern som følge av teknologi blitt trukket 

frem i media: 

Kommunenes teknologiradar



▪ Sikkerhet i tingenes internett: En rekke produkter som nyttiggjør 

tingenes internett har vist seg å være mulige å hacke, hvilket kan 

føre til ulike sikkerhetsutfordringer:

- Hvitevarer og annen elektronikk med SmartThinQ fra LG har hatt 

sikkerhetshull. Blant annet kunne en automatisk støvsuger med kamera 

hackes og brukes til å overvåke arealet den støvsugde.13

- I 2017 oppdaget FDA at St. Jude Medicals pacemakere og defibrillatorer 

var mulige å hacke. Feilen ble rettet ved en programoppdatering for de 

nesten 500 000 enhetene i bruk.14

- Johnson & Johnson gikk i 2016 ut og advarte brukere av sine 

insulinpumper om at pumpene var sårbare for dataangrep.15

- Forbrukerrådet har advart mot barneleker som kobles til internett.16

- Mer enn 4 000 svensker har en microchip under huden for å forenkle 

hverdagslige ting som håndtering av nøkkelkort. Mange er ikke bekymret 

for hacking eller overvåking som følge av chipen.17

▪ Misbruk av sosial media: Den såkalte Cambridge Analytica-

skandalen eller Facebook-skandalen skapte store overskrifter våren 

2018. Personlig brukerinformasjon til så mange som 87 millioner 

Facebook-brukere skal ha vært på avveie18, uten at det var snakk 

om et datainnbrudd eller et hackerangrep. Informasjonen ble teknisk 

sett hentet inn på lovlig vis innenfor Facebooks retningslinjer 

gjennom personlighetstest-apper. Informasjonen ble brukt under 

valgkampen i USA i 2016, til fordel for den republikanske kandidaten 

Donald Trump, samt før Brexit-avstemningen i Storbritannia.19, 20

▪ Ny teknologi krever tilgjengeliggjøring av sensitiv informasjon: 

Høsten 2018 har et dronekart med oversikt over en rekke av 

Forsvarets installasjoner og militæranlegg, publisert av Nasjonal

Sikkerhet og personvern: Muligheter og utfordringer 
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Sikkerhetsmyndighet, skapt overskrifter i norske aviser. Politikere og 

sikkerhetseksperter er uenige om slik informasjon skal være 

offentlig.21

▪ Hacker-angrep: NotPetya-kyberangrepet sommeren 2017 rammet 

virksomheter og infrastruktur i flere land. Februar 2018 gikk britiske 

myndigheter ut og formelt anklaget Russland for å stå bak angrepet. 

Kreml avviste anklagene.22 Angrepet var rettet mot Ukraina, men 

skadevaren var laget slik at den spredte seg til andre land, deriblant 

Russland.23

Samtidig gir ny teknologi muligheter for forbedret sikkerhet. Det antas 

at det fremover vil være vanskeligere og mer tidkrevende å stjele data, 

og sjansen for å bli tatt øker:24, 25, 26, 27

▪ Nye regelverk for håndtering av personopplysninger, som GDPR, vil 

medføre større fokus på sikkerhet blant annet ved innføring av 

sanksjoner dersom regelverket ikke etterleves.

▪ Avansert analyse og kunstig intelligens vil kunne gi bedre oversikt 

over egen sikkerhet og potensielle farer.

▪ Blokkjedeteknologi gir sikker og transparent datautveksling hvor 

dataen ikke kan manipuleres.

▪ Skyplattformer kan bidra til økt sikkerhet når de anvendes riktig.

Kilder: inFuture analyse | 13 Computerworld (2017), 14 The Guardian (2017), 15 Reuters (2016), 16 Forbrukerrådet (2016), 17 Business Insider (2018), 18 Bloomberg (2018), 19

tek.no (2018), 20 The New York Times (2018), 21 Aftenposten (2018), 22 digi.no (2018), 23 Wired (2018), 24 Forbes (2017), 25 ITProPortal (2017) , 26 tripwire (2018), 27 Forbes 

(2018) 
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Sikkerhet og personvern vil stå sentralt i alt kommunene foretar seg fremover

Sikkerhet og personvern: Hvordan kan storbykommunene gjøre nytte av 

teknologiområdet?

Teknologiområdets modenhet: BENYTT

Sikkerhet og personvern er svært viktig for kommunene fremover. I et 

verdensbilde hvor trusselnivået er høyt og data blir mer og mer verdt, 

er data en av våre viktigste og mest sårbare ressurser. 

Kommunene forvalter store mengder persondata om innbyggerne, 

men også annen sensitiv, og til dels samfunnskritisk, informasjon 

forvaltes av kommunene. God sikkerhet og godt personvern er viktig 

for å opprettholde innbyggernes tillit til kommunene. 

Ny teknologi kan bidra til å øke sikkerhet, men det kan også bidra til 

sikkerhetsutfordringer som beskrevet over. 

Sikkerhet og personvern er her kategorisert til benytt. Riktig sikkerhet 

og personvern er lovpålagt. I tillegg er sikkerhet og personvern viktig

Kilder: inFuture Analyse 45

Modenhet: 

BENYTT 

Potensielle anvendelsesområder i kommunene

Bevissthet rundt sikkerhet og personvern er kritisk for kommunene 

fremover på tvers av sektorer. De fem sektorene håndterer alle store 

mengder data om innbyggerne. Samtidig tas ny teknologi, som kan 

føre til sikkerhetsutfordringer, stadig i bruk i alle sektorene.

For hver nye teknologi eller teknologiske hjelpemiddel som tas i bruk, 

bør det gjøres en risikovurdering av hvordan innføringen vil påvirke 

sikkerhet og personvern, det være seg oppbevaring av helsedata i 

blokkjede eller innføring av førerløse skolebusser. 

For enkelte teknologier er det også etiske spørsmål kommunene bør 

ta stilling til før teknologiene tas i bruk. 

Riktig sikkerhet og personvern er svært viktig på alle nivåer og på 

tvers av sektorer, men det kommer ikke av seg selv. Systemet må 

være tilrettelagt for god håndtering. Kommunene må ha tilgang på 

egnet kompetanse for å gjennomføre risikovurderinger, samt 

håndtering av eventuelle sikkerhetsavvik. Samtidig må alle ansatte i 

kommunene ha et bevisst forhold til hva god sikkerhet og godt 

personvern innebærer i deres arbeidshverdag. 
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for å skape tillit til kommunene og deres tjenester. 
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Relevant

Mindre relevant
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Oppsummering av teknologiområdes relevans for de definerte sektorer

Teknologiområdenes potensial varierer fra sektor til sektor
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6. Fysiske roboter, droner og selvkjørende kjøretøy

7. Mobilens egenskaper og wearables

8. Chatbots og stemmestyring/-gjenkjenning
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