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// NAV

Agenda

• KS og Regjeringens digitaliseringsstrategi: Livshendelsen «Få barn»

• Noen tema for diskusjon
• Refleksjoner rundt «Få barn» som livshendelse?

• Hva kan familier og barn få ut av arbeidet med livshendelsen?

• Hvordan kan kommunal sektor bidra i arbeidet?
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FÅ BARN ALVORLIG

SYKT BARN

MISTE OG

FINNE JOBB

NY I NORGE STARTE OG DRIVE 

EN BEDRIFT

STARTE OG DRIVE 

EN FRIVILLIG 

ORGANISASJON

DØDSFALL

OG ARV

Klart og 

digitaliserings-

vennlig regelverk

Felles økosystem for 

nasjonal digital 

samhandling og 

tjenesteutvikling

Styring og 

samordning for en 

mer sammen-

hengende offentlig 

sektor

Styrket samarbeid 

med privat sektor

Økt digital 

kompetanse i 

offentlig sektor

Digital sikkerhet
Økt deling av data 

og verdiskaping

KS og regjeringens digitaliseringsstrategi
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“Livshendelser” ordner 
offentlige tjenester som leveres 
av flere enheter slik det er 
naturlig for innbyggeren

EU: http://ec.europa.eu/idabc/en/document/1644/5848.html
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Aktører

Smerte-

punkter

Behov

NAV har jobbet med å forstå livshendelsene vi jobber med

Tiltak og 

ideer
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Livshendelse kan forstås veldig smalt

NAV Foreldrepenger

Foreldre Fødsel
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Livssituasjonen «Få barn» omfatter flere 

parter og mange hendelser i en tidsperiode

Helsestasjon

Fødestue

Pers.nr

Sykepenger

Permisjon mor

Kommune

Sykehus

Folkeregister

NAV

Arbeidsgiver

Barnehage

Farskap Utland

Foreldrepenger

Permisjon far

Barnetrygd

Barn

Foreldre Unnfangelse Fødsel Barnehage Skolestart

Sykdom

Barnebidrag



Tiden fra ønske om barn til skolealder er valgt omfang for «få barn» 



Det er mange aktører og 
interessenter

BARNET

FORELDER
FORELDER

FAMILIE

SYKEHUS

ARBEIDSGIVER

UNIVERSITET

Familieveileder

PPTSkole

Barnehage

Jordmor
Fastlege

Frisklivsentral
Legevakt

SFO

Barnevern

Kommune/fylke

NAV

Skatteetaten

BUFdir

Statlige etater

Private

Fødselskurs
TreningssenterTolk

Domsstol

HOD

Ønsker barn



Det glipper ofte i overgangene



Mange virksomheter lager løsninger 
innen eget ansvarsområde



Med sammenhengende tjenester 
kan vi tilby bedre tjenester:

• Økt tillit

• Bedre informasjon

• Bedre brukermedvirkning 

• Koordinerte tjenester

• Ivareta brukers rettigheter

• Mer effektivt for alle

• Skape helt nye tjenester



Vi har kartlagt eksisterende tjenester og tiltak

Helsenorge.no - Informasjon

Adopsjon

Fosterhjem

Assistert befruktning 

Stebarnsadopsjon

Svangerskapskontroll - helsestasjon

Fastlege

Spesialisthelsetjeneste

Helsekort for gravide 

Foreldrepenger

Permisjonssøknad arbeidsgiver

Sykemelding

Informasjon - Matportalen.no

Registrere i folkeregister

Kontantstøtte

Oppfølging helsestasjon

Spesialisthelsetjeneste (føde/barsel)

Navnevalg 

Forsikring 

Hjelpemidler til barn

Individuell plan

Barnetrygd

Barnehageplass

Oppfølging helsestasjon

Ammepermisjon – avtales 

arbeidsgiver

Kontantstøtte

Barnehagebarn

Overgang til skole

Barnevern

Barnebidrag

Pleiepenger

PPT

Digitale

Analoge

Kommunale

Statlige

Engangsstønad

Svangerskapspenger

Barnehagestøtte

BUP

DigiHelsestasjon

Fødselspermisjon

Barnetrygd

Registrere i folkeregister

Registrere foreldreansvar

Foreldrepermisjon

Opplæring av fosterforeldre

Nasjonal portal for 

bekymringsmeldinger

DigiBarnevern

Adopsjon

Fosterhjem

Assistert befruktning

Frivillig/Røde Kors – ferie for alle –

kjent tilbud/hvordan informere

Stønad/støtte/utlån fritidsutgifter

Jordmortjenester

Helsenorge.no - prøvesvar

Erklæring av farskap 

(NAV/Skatt/Helse). Hva er status på 

dette prosjektet?

Helsenorge – Meldingsutveksling 

med helsestasjon

Helsenorge - Timeavtaleoversikt

Barnetrygd i EØS. Må søkes

Utveksler opplysninger med andre 

EØS-land om rett til ytelser.

Jobbes med i Bufdir: Få fosterbarn -

Fosterhjemsreisen

Rulleskjema – alle nødvendige 

signaturer for et hjelpemiddel

Jobbes med i SKE: Forebygge og 

veilede ved økonomiske problemer

Jobbes med i SKE: Bedre 

samhandling mellom bidragspliktig, 

bidragsmottaker, NAV. Skatt m.fler i 

bidragssaker.

Helsenorge.no – Timeoversikt 

v/skolehelsetjeneste

Ønsker barn Venter barn Barnet kommer Sammensatte behov Lite barn Skolebarn

Foreldrehverdag: bufdir.no/familie

Bedre samarbeid fosterhjemsomsorg

DigiUng – program Helse/bufdir. 

Ung.no

DigiUng, Alvorlig sykt barn, 0-24 har 

sammenhenger



Farskapserklæring

Aktivitetskort

eID

Fullmakter og representasjon 

«Digitalt utenforskap»

Datadeling

Styrings- og finansieringsmodeller

Inntektsgrunnlag Pushtjeneste på foreldrepenger

App som følger og forteller om 

svangerskapet 

Innføring av legaldefinisjon samboer 

enslig forsørger – lik definisjon på 

tvers av fagområder, åpner mulighet 

for registeropplysninger

Færre ytelser

Dele bilder med familie og andre 

nære

Mer egenkontroll i når man tar perm 

og hvordan man løser det med 

samboeren.

Gjøre det enklere å finne info om 

relevante tjenester for min situasjon

Digital portal for inngåelse av private 

bidragsavtaler

Sosialstønad

Dele gjøremål og dokumenter med 

partner og relaterte personer

Økt automatisering av behandling av 

forskuddssøknader, utvikling i 

regelverk og system

Opt-out system ved barnehageplass. 

Info om rett til gratis/redusert betaling 

hentes fra skatt.

Slå sammen ytelser

Digital innsending av alle 

barnehagelister for å automatisere 

mer på kontantstøtte

Enklere språk i alle tjenester/ytelser

Offentlige tjenester utvikles for å 

benyttes av andre aktører via API. 

Både offentlige og private aktører kan 

benytte tjenestene og skape 

merverdi. Eks: Reseptformidleren

;benyttes som HUB for å skape 

nyttige tjenester på flere fronter.

Global foreldrekontroll for apper og 

løsninger

Forebygging av sykdommer og 

diagnoser

Felles, enhetlig informasjon hvis man 

venter barn med kjente diagnoser

Bindende forhåndsuttalelse, 

innvilgelse foreldrepermisjon

Hjemmebesøk av jordmor

Deltakelse/opphold sykehus foreldre 

nr.2 

Ønsker å sende 

bekymringsmeldinger gjennom NPB i 

alle relevante fagsystemer

Tilgang Helsenorge for fosterforeldre 

(omsorgsgiver)

Behov for forutsigbarhet –

«bindende forhåndsuttalelser»

Aktiv dialog i forkant av milepæler –

forberede på hva som kommer

Koordinere arbeidet med rettigheter 

og plikter i andre etater (eks 

skattemelding, betalingsforpliktelser)

Lage en digital foreldrekontrakt når 

barnet har flere enn 2 foreldre

Elektronisk helsekort for gravide 

(eHelse). 

Låne med sikkerhet i fremtidig 

utbetaling

Dele data fra Helse for fastsettelse av 

farskap

Bedre samordning mellom 

spesialisthelsetjenesten og 

kommunale helsetjenester, 

informasjonsdeling

Digital løsning foreldre kan bruke til å 

avtale bidrag

Modernisering av kontantstøtte 

Dele helseopplysninger ved 

overganger, eks- tilpasning til 

oppstart barnehage ved f.eks

funksjonshemming. Slipp å gjenta 

historien.

Smidig overgang fra barnehage til 

skole, f.eks ved spesielle behov for 

tilrettelegging.

Automatisk tildelt skoleplass uten å 

søke.

Fullmakt fra foreldre til noen de 

bemyndiger

Barn født i utlandet – dokumentere 

vurdering gjort utenfor Norge.

Felles brukermottak – sømløs 

brukerbetjening

«Min mappe» – en beviselig riktig 

kopi hos meg alt alt som gjelder mitt 

barn

Tverrfaglig samarbeid på tvers av 

forvaltningsnivået og med privat 

sektor.

Samlet inn noen ideer til digitale og analoge tjenester og tiltak:

Ønsker barn Venter barn Barnet kommer Sammensatte behov Lite barn Skolebarn

Fellestjenester som bør utvikles/andre kommentarer

Fosterhjemsomsorg

Oppholdstillatelse

Kryssmarkedsføring av andres 

tjeneseter



Fullmakter og 

representasjon 

«Digitalt utenforskap»

Digibarnevern, 

• nasjonal portal for 

bekymringsmelding (i forvalting) 

• Nasjonalt barnevernregister, 

utvikles i samarbeid med SSB, 

private aktører. 

• Barnevernsfaglig kvalitetssystem 

(BFK)

Leveres i samarbeid med 

kommunalsektor og private aktører

Begrepskatalog, 

informasjonsmodeller og 

meldingsformater utvikles i samarbeid 

kommunalsektor og private aktører

Digitalisering av 

hjelpemiddeltjenester

Ledsagerkort, (samarbeid 

med kommuner, private 

aktører)

DigiSos – digitalisering 

av sosialhjelptjenester

Fritidskortordning for 

barn og unge, utvikles i 

samarbeid Brreg, KS, 

kommuner 

Digiung, veiledning og 

tjenester til barn og unge 

samarbeid med Helsedir, 

Bufdir, kommunalsekter, 

KS, Digdir

Noen ting som er på gang

Ønsker barn Venter barn Barnet kommer Sammensatte behov Lite barn Skolebarn

Fellestjenester som bør utvikles/andre kommentarer

Digital farskapserklæring

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/presse/pressemeldinger/na-kan-du-erklaere-farskapet-digitalt


Hvordan kan vi drive innovasjon? 

Sammen?

Hendelse

Organisere
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Samordnet 
innovasjon for 
varierte 
brukerbehov

Behov

Tjenester

Tilbydere

Brukerpanel
Pådriver-
gruppe

Departement 
& KS

Tilbydere / 
direktører

Forstå behov og skape ideer

NAV

Kom-
mune

SKD

Syke-
hus

Hus-
bank

Dagpenger

Oppfølging

Tolk

Bolig

Skattekort

Operasjon

Boliglån

Veiviser

Økonomi

Hjelp

Språk

Helse

Veiledning

Per

Kari

Fatima

Ali

Sean

Per

Sana

Astrid

Ali

Tor
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Roller og ansvar

Departement og KS
• Beslutte realisering eller avslutning av ideer
• Sikre forankring og erfaringsutveksling

Virksomhetsledere:
• Beslutte hvilke ideer som foreslås realisert
• Sikre nødvendige ressurser til gjennomføring

Pådriverguppe:
• Røkte kø av ideer til prioritering
• Vurdere og prioritere ideer
• Sikre medvirkning og eierskap samarbeidspartnere

Tiltak realiseres i produktteam og prosjekt:
• Realisere ideer og skape verdi
• Bidra til å skape nye ideer
• Etablerer sin egen styringsstruktur

Brukerpanel
Pådriver-
gruppe

Departement 
& KS

Virksomhets
ledere

Forstå behov, skape ideer, og 
prioritere

Tiltak

Brukerpanel:
• Fremme behov
• Bidra til prioritering av tiltak

Forslagene bygger på erfaringer fra sammenlignbare utviklingsarbeider, som DigiSos, DSOP, Folkeregisteret og A-ordningen
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Noen tema for diskusjon

• Refleksjoner rundt «Få barn» som livshendelse?

• Hva kan familier og barn få ut av arbeidet med livshendelsen?

• Hvordan kan kommunal sektor bidra i arbeidet?




