


PROGRAM 

08:45-09:00 Registrering/kaffe 

09:00-09:45 "Logistikk og verdikjeder i digitaliseringens tid: Refleksjoner om muligheter" 

Heidi Carin Dreyer, NTNU 

09:45-10:00 Pause 

10:00-10:45 "Digitalisering - Ka e poenget?" 

Christoffer Pettersen, AVO Consulting 

10:45-11:30 "Fra Manuell til Automatisert drift – Erfaringer og råd" 

Ove Bjørgum, Coop  

11:30-12:00 Lunsj 

12:00-12:45 "Markeder i endring; trusler og muligheter" 

Hans-Peter Daae, Posten  

12:45-13:30 "Digitalisering og forenkling av kjernevirksomheten ved hjelp av ny teknologi" 

Malene Torsvik og Terje Johannessen, Haraldsplass Diakonale Sykehus 

13:30-13:45 Pause 

13:45-14:30 "Digitalisering, logistikk, helse og sånn..."  

Frode Myrseth, EVRY 

14:30-15:00 Avslutning med Kahoot 

  

18:00- After-Party på Kong Oscar med gratis spill og halv pris på mat 

 



DISSE MØTER DU PÅ LOGISTIKKDAGEN:

Heidi Carin Dreyer
Heidi er professor ved institutt for økonomi og teknologiledelse 
ved NTNU. Hun er kjent for en rekke studier og er en av toppene 
i styring av forsyningskjeder. Heidi ser et behov for mer forskning 
og utvikling på logistikk og verdikjede, hvor digitalisering vil være 
helt sentralt. Hun vil snakke om sentrale rammebetingelser som 
marked/etterspørsel, fremtidens kunder, grønne/bærekraftige 
premisser, digital teknologi som er relevant for verdikjede/logistikk 
og hvilke mekanismer/prinsipper innen styring og planlegging som 
vi må utvikle.   

Christoffer Pettersen
Christoffer er utdannet Siviløkonom fra NHH og er en av gründerne 
bak AVO Consulting, et selskap som har spesialisert seg på robot-
isering og bruk av kunstig intelligens. Når han ikke holder foredrag 
lærer Christoffer opp virtuelle roboter, og sammen med resten av 
AVO har han siden oppstart for snart 2 år siden lært opp i 
underkant av 500 roboter. Christoffer gir oss en status på hvordan 
det egentlig går med digitaliseringsarbeidet, og ikke minst hva som 
skal til for å være relevant i tiden som kommer. Foruten å være 
en erkebergenser har Christoffer et brennende engasjement for 
hvordan ting (ikke) fungerer, teknologi og konfetti.

Ove Bjørgum
Ove er utdannet sivilingeniør innenfor elektro og data ved 
Heriot-Watt University i Skottland. Han har blant annet erfaring som 
konsulent i Accenture og prosjektleder for oppsetting av 
automatisert ASKO Sentrallager Tørr. Siden 2011 har han 
jobbet for Coop, først som prosjektleder for oppsettingen av Coop 
Logistikksenter og som daglig leder etter oppstart. I dag er han 
driftsdirektør Coop Logistikk, som også omfatter fagansvar for all 
lagerdrift i Coop. På Logistikkdagen skal Ove snakke om sine 
erfaringer med automatisering og råd knyttet til en slik prosess. 
Han vil fokusere på om endringsprosessen knyttet mot mennesker 
og bedriftskultur i møte med en mer digitalisert hverdag.



Hans-Peter Daae
Hans-Peter har vært 7 år i Posten Norge og jobber med konsern-
strategi, nye forretningsmodeller og innovasjon. Han er utdannet 
siviløkonom fra HEC Paris og jobbet 13 år som konsulent før han 
startet i Posten. Hans-Peter skal snakke om noen av driverne bak 
endringene som skjer i logistikkbransjen, noe av det som 
karakteriserer disse – og også hvordan man bør angripe de 
mulighetene og truslene som oppstår i markedet. Han vil reflektere 
rundt nødvendige endringer i hvordan bedrifter må jobbe for å 
sikre suksess også i morgen.

Terje Johannessen og Malene Torsvik 
Terje har 20 års erfaring fra IKT-rettet arbeid i helsesektoren, og 
har i tillegg flere års erfaring fra forsvaret med fokus på IKT og lo-
gistikkløsninger. Terje har en mastergrad i Telemedisin & eHelse fra 
UiT og er Cand. Mag. i informatikk fra UiB. Han er pt IT-sjef  på HDS 
og kom fra stilling som Direktør i PwC innen helse og teknologi. 
 
Malene har over 20 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både 
som klinisk sykepleier og som rådgiver innenfor IKT i Helse Bergen, 
samt Manager i PwC. Hun har også styrket sin kompetanse ved å 
ta en erfaringsbasert mastergrad i helseinformatikk ved NTNU. Nå 
jobber hun som Seniorrådgiver ved Haraldsplass Diakonale Syke-
hus, og har ledet en rekke forbedringsprosjekter på sykehuset.
 
Både Malene og Terje er prosjektledere innenfor Teknologipros-
jektet på Haraldsplass, med primærfokus på IKT-løsninger. Et av 
hovedområdene i dette prosjektet er tilpasning og tilrettelegging 
av digitale oversiktstavler for pasientflyt, visualisering og logistikk. 
Malene og Terje vil fortelle om det pågående arbeidet med å ta 
i bruk ny teknologi for å sikre gode og effektive pasientforløp i 
fremtiden.

Frode Myrseth
Frode Myrseth er VP i EVRY og leder selskapets Center of  Excel-
lence in Digital Transformation. Han er spesialist i grensesnittet 
mellom innovasjon, digitale muligheter og forretningsutvikling. 
Han er kjent for å utfordre det etablerte, og kombinerer over 20 
års ledererfaring med en inngående teknologiforståelse. Forvent 
kreativitet hvor strategisk design og teknologi går hånd i hånd. Hva 
han vil snakke om? Bestillingen er digitalisering, logistikk, helse 
og sånn. Og i følge Frode er det akkurat de ingrediensene vi vil få, 
komponert etter hans egen unike oppskrift - det er bare å glede 
seg!



LOGISTIKKDAGEN 2018 GJENNOMFØRES I SAMARBEID MED:

ØRNEN


