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Vi fornyer, forandrer og forbedrer
Norge sammen med kundene våre



o Lær Kidsa Koding

o Virksomhetsarkitekt for et politisk parti

o NHH-symposiet (DnB)

o BI og Oslo MET

o Revisorforeningen

o Digital21

o GDPR-kurs og bok

o Bouvet-kurs i digitalt lederskap?

Min befatning med ledere og teknologi



              

Digitalisering: IT er ikke en 
støttefunksjon, men innvevd
i hele virksomheten



              

«Ledere i offentlig sektor har et særskilt 
ansvar for kvaliteten på tjenestene som 
leveres til fellesskapet. Riktig kompetanse
vil skape trygghet til å ta kalkulerte risiki 
som er forbundet med innovasjon»



              

Digital dannelse: Å kunne 
delta bidra i samtaler og 
gjenkjenne kvalitet



              

GDPR

Anskaffelser

Budsjettering

Digitale 
plattformer

Blockchain

Portefølje-
styring

Organisasjons
endringer

Krise-
Situasjon!

Innovasjon!



              

Tegning: Thorbjørn Egner

En sulten løve er 
berettiget 
interesse!



              

Å fysjameg. 
Dere har ikke 
Behandlings-

grunnlag!

Men løven 
Var sulten!



              

Nå som kidsa snart lærer koding på skolen, 
og flere utdanninger satser på «T-
modellen» risikerer vi å få en frakjørt 
generasjon i arbeidslivet



Digitale grep for norsk 
verdiskaping 

Bilde: Shutterstock





o Grunnleggende: Konfidensialitet, Integritet, Tilgjengelighet

o Forstå risikobildet for virksomheten

o Kunne forstå hvorfor sikkerhetsregimet i bedriften er satt opp 
slik det er

o Kunne delta i en ROS analyse

o Forstå konseptet med RSA/Assymetrisk kryptering

o Kunne noen ord: Sertifikat, Hash

o Sikkerhetskultur 

o Avvikshåndtering.

Begreper innen IKT-sikkerhet



o Kunne basisutrykkene: Behandlingsgrunnlag, 
behandlingsansvarlig, etc

o Kjenne basis rettigheter i GDPR

o Forstå virksomhetens premisser: Forskrift/lov kombinert med 
GDPR

o Kunne være stakeholder i en utforming av DPIA

o Forstå virksomhetenes ansvar (sikkerhetspolicy, DPIA, 
retningslinjer for anonymisering, etc)

o Forstå nye krav til roller, og sørge for «innebygd personvern»

o Avvikshåndtering.

Begreper innen personvern



o Forstå grunnbegrepene i Big Data (VVV)

o Vite hva CRISP er og modenhetsnivåer for bedriften

o Kunne begrepene i de viktigste analyseformene og algoritmene

o Forstå begrensninger

o Utfordringer innen etikk

o Personvern – når kan vi bruke hva?

o Endringshåndtering ved innføring.

Dataanalyse og kunstig intelligens



o Vite hva programmering ER (kodekveld for ansattes barn!)

o Ha NOE kjennskap til kompleksitetsdriverne i virksomheten og 
systemene (teknisk gjeld, etc)

o Ha noe kjennskap til smidige metoder (produkt-eier rollen)

o Forstå gode prinsipper innen kravhåndtering

o Vite hva en skal kunne kommunisere rundt med 
løsningsarkitekter

o Forstå Delta-prinsippet ved anskaffelser.

Enkel programmering, forvaltning



o Vanlige komponenter og hva de gjør

o Konstellasjoner og utfordringer med skysystemer

o Elementer i en «Lean» virksomhetsarkitektur 
(Sikkerhet, datamastring, integrasjoner, logging)

o Kunne navnet på noen standarder og protokoller

o Kunne noen «fancy begreper»: mikrotjenester, 
serverless, etc

o Forstå hva et API er.

Enkel IT-arkitektur



o Forstå hvorfor personas finnes, hvordan de brukes

o Kunne virksomhetens personas!

o Kundereiser og hvordan de brukes. Gjerne delta i 
utforming

o Kunne knytte virksomhetens KPI’er inn mot 
kundereiser og tjenester

o Kunne forstå «foran og bak gardina»

o Kunne levere en tjeneste. Og 
organisasjonsutviklingen som følger med

o Sørge for at det brukes gjennomgående.

Tjenestedesign

Bruker



Sikkerhet Personvern Data-analyse, 
KI

Programmering, 
forvaltning

IT-arkitektur Tjenestedesign

Anskaffelser

Porteføljestyring

Snakke om Blockchain

Snakke om Plattformer

Budsjettering

Håndtere GDPR

Organisasjonsendringer

Håndtere krisesituasjoner

Kunne delta i innovasjon

Så var det disse dialogene...



              

Leder eller 
toppleder? Egen 
kompetanse eller 
CTO?



              

Investering i kunnskap



              



Takk for meg!
Simen.Sommerfeldt@bouvet.no
@sisomm
99 50 77 33
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