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Velkommen til

YRKESFAGKONFERANSEN
Hvor står vi? Hvor går vi?
- Digitalisering i utdanning og arbeidsliv



YRKESFAGKONFERANSEN
PROGRAM

08.00 – 09.00 Kaffe og registrering

09.00 – 09.10 Velkommen | Vegard Iversen 

09.10 – 09.20 Overganger | Anders Lehn

09.20 – 10.30 Fremtidens jobber og liv | Silvija Seres

10.30 – 10.50 Pause 
 
10.50 – 11.00 Overganger | Anders Lehn

11.00 – 12.00 Utsiktene til en framtid uten menneskelige 
 fagarbeidere | Håkon Fyhn

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.50 Digitalisering i arbeidsliv | Representanter fra 
 nærings- og arbeidsliv

13.50 – 14.00 Overganger | Anders Lehn

14.00 – 14.55 Slapp av! Folk går aldri av moten! | Lasse Berre

14.55 – 15.00 Takk for i dag 

Påmeldingsfrist fredag 10. januar 2020.
Med forbehold om endringer.



SILVIJA SERES
Fremtidens jobber og liv

Den fjerde industrielle revolusjonen endrer ikke bare forretningene våre, den 
endrer hvordan vi jobber og hvordan vi leder, og hvordan vi er. Silvija Seres skal 
prate om hvordan vi kan praktisk tilpasse oss denne omveltningen, og drive den  
aktivt og konstruktivt, profesjonelt og politisk. 

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algorit-
meforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, stra-
tegisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun 
jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert DNV GL og NRK, 
og som aktiv investor i flere teknologibedrifter.

HÅKON FYHN
Utsiktene til en framtid uten menneskelige fagarbeidere

I dette foredraget spør Håkon Fyhn om roboter virkelig kommer til å gjøre 
menneskelige fagarbeidere overflødige. I lys av utviklinga innen digitalisering 
og robotisering peker jeg ut noen mulige veier inn i framtida som berører alt fra 
praktiske håndverksmessige erfaringer til de store spørsmålene om menneskets 
eksistens. Det ser ut til at de valgene vi gjør akkurat her og nå kan ha enorme 
konsekvenser for hvordan framtida og arbeidsforholdene til fagarbeidere blir.

Håkon Fyhn er sosialantropolog og seniorforsker ved Studio Appertura - NTNU 
Samfunnsforsking. Han forsker på møtepunktene mellom menneskelig tilstede-
værelse, ferdigheter og teknologi, og spør seg stadig: Hva vil det si å være 
menneske i teknologiens tidsalder? I de siste årene har han jobbet mye med 
håndverkere og automatisering i byggebransjen.

LASSE BERRE
Slapp av! Folk går aldri av moten!

Fra å være et uttrykk som beskrev et minneverdig øyeblikk har ”The Kodak 
moment” blitt symbolet på hva digitaliseringen førte til da en av verdens sterkeste 
merkevarer gikk konkurs. Lasse Berre tilhørte det siste kullet som utdannet seg 
til fotograf før bransjen ”plutselig” ble digitalisert. I foredraget ”Slapp av! Folk 
går aldri av moten!” snakker Lasse om at det alltid vil være rom for mennesker, 
uansett hvor digital verden måtte bli. Og vi kan love at foredraget vil få deg til 
å le, som bare mennesker kan!

Lasse Berre har vært en av landets mest profilerte fotografer i over 20 år, og er 
i dag leder i BERRE Kommunikasjonsbyrå, hvor han jobber med rådgivning og 
strategiske prosesser for noen av Norges fremste merkevarer. I en tid hvor hele 
bransjer digitaliseres og robotiserer snakker Lasse mye viktigheten av de 
menneskelige styrkene. Få kan konkurrere med Lasse når et gjelder entusiasme 
og kjærlighet for jobben sin. Han ”ELSKER” det han driver med!
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