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Produktutvikling i tett samarbeid med Næringen



Om Anteo

● Stiftet i 2012

● Visjon å bidra til Bærekraftig 
verdiskapning i næringen gjennom 
digitalisering og tilrettelegging for 
samhandling.  

● Gründere med bakgrunn fra 
Næringen, Politiet og IT



Produktutvikling av og med næringen

● Sporing og tur rapportering av 
fartøysbevegelser

● Logistikksystem for fôr, ensilasje 
og brønnbåt

● Fiskehelse:
(FishCTRL og FishJRNL)



Informasjon i Mengder



Problemet...

Bransje 
system

Bransje 
system



Standardisering



Anteo FishCTRL
● Registrerings App for velferdsindikatorer hos 

oppdrettsfisk

● Utviklet sammen med oppdrettsnæringen

● Elektronisk verktøy → erstatter penn og papir

● Tidsbesparelse, presise data og bedre datagrunnlag til
å jobbe videre med. 

Brukes av Flere ulike aktører i oppdrettsnæringen.
• Oppdrettere
• Operatører av avlusingsenheter
• Veterinærtjenester



Avlusing

● Effektiviser samspillet mellom personell som 
scorer fisk, personel som styrer avlusingsenheten 
og personnel på land.

● Personale med for eksempel fiskehelse 
kompetanse, kan følge avlusing operasjoner steg 
for steg fra landbase.

● Effektiv metode for å se sammenhenger mellom 
drift av maskin, belastninger på fisk og med 
innspill fra personell på land. 

● Inkludert alle typer avlusninger.



Eksempel Obduksjon

● Obduksjonsrapporten er delt 
inn i 11 ulike kategorier med 
underkategorier for å 
registrere obduksjonsfunn og 
prøvetaking.

● Obduksjonsrapporten kan 
linkes til Journal Rapporter i 
FishJrnl der prøvesvar kan 
registreres og besvares.

Kategorier



Erfaringer FishCTRL

● Effektivt å jobbe sammen med næringen
● Fiskehelse «området» er «stemoderlig behandlet» i andre 

forretningssystemer.
● Inndata systemer vil på sikt bli erstattet av sensorer, men det vil ta tid før alle 

inndata er automatisert. 

● Det finnes ikke et fiske helse journalsystem.  

● Kan vi se holistisk på fiskehelse som et produktområde?  



Utvidelse med journalsystemet
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Data om helse og velferd gjennom hele produksjonen

LAKS I SJØ
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Anteo FishJRNL

● Utviklet etter etterspørsel fra næringen. I samarbeid med Aqua Kompetanse og
Bremnes Seashore, delfinansiert av Innovasjon Norge. 

● Tilpasset optimal arbeidsflyt i felt og på kontor… (for PC og Telefon/Nettbrett) 

● Grundig fagarbeid for å sikre at systemet tilfredsstiller aktuelle lovkrav, faglig
innhold og funksjoner fiskehelsepersonell trenger for å utføre jobben sin.

● Systemet inneholder rapportstiler for standard helsekontroller hvor lover og
forskrifter stiller formalkrav. 

● Som et resultat av dette blir tid brukt på journalføring redusert og tilgangen på data 
effektivisert.  



9 Rapportstiler, kontinuerlig utvidelse

● Helserapport matfisk
● Helserapport settefisk ( i utvikling)
● Risikovurdering Behandling
● Behandlingsrapport matfisk
● Medhjelpererklæring
● Standard resept
● Overføringsresept
● Kommunikasjonsrapport
● Åpen rapport

Skjermbilde fra app



Helserapport Matfisk

Data som intigreres automatisk i helse rapport 
matfisk: 

- Sjøtemperatur
- Fiskegruppe
- Generasjon
- Antall fisk
- Biomase (kg)
- Snittvekt (g)

Disse dataene oppdateres når datakilden blir 
oppdatert i systemet. Dette avhenger av hvilke 
datakilde som brukes. Ett eksempel er import 
av data fra mercatus.



Eksempel Helserapport Matfisk



Start en rapport fra fra Anteo Admin eller fra appen

Fra appen Fra Admin



Låsing av dokumenter og sporing av endringer



Brukervennlig

● FishJrnl sitt appsystem er laget med 
fokus på brukervennlighet ute i felt. 

● Appen er oversiktlig og det er lett å 
jobbe systematisk ved å trykke seg 
nedover på skjermen mens man gjør 
registreringer. 

1. Systemet krever Ikke kontinuerlig 
internettilgang for å lagre viktige data

. 
1. Kan brukes sammen med Siri for iphone. 

Da kan en spille inn observasjoner ute i 
felt i stedet for å fysisk taste inn tekst.
Jobber med å få til en lignende funksjon 
for Android. 



Integrasjon mot Mercatus og FishTalk

● Vi Legger til rette at 
relevant data skal kunne 
veksles mellom 
systemene.

● Pr i dag har vi automatisk 
integrasjon mot Merctaus.

● Første kvartal 2022 vil det 
bli utført arbeid som gjør 
at vi kan gjøre det samme 
med FishTalk



Synergier mellom FishJrnl og FishCtrl

● FishJrnl kan brukes uavhengig, 

men Anteo legger til rette for 
bruk av BI-løsninger slik at 
systemet kan driftes sammen 
med eksisterende systemer. 

● Legger til rette for å føre 

analyser/ statistikk over tid slik at 
det skal bli lettere å drive 
forebyggende fiskehelsearbeid.

● I FishJrnl kan du linke og koble 

sammen nye med eksisterende 
rapporter. Dette gjelder både 
Fishctrl og FishJrnl rapporter.



Erfaringer

• Utfordrerne å «enes om best 
praksis» 

• Egen Fiskehele gruppe (Hvor 
fagspørsmål ble diskutert) 

• Enkelt i teori – ikke enkelt i 
praksis

• Ta høyde for at ting tar tid 
og må gjøres om igjen...



Veien Videre.. Analyse og Statistikk... Velferd som vekstindikator! 



Veien Videre
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Christian@anteo.no

Takk for meg J


