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Motorveier, bratte bakker og manuelle avkroker 
– om arbeidet med automatisering i Foreldrepengeprosjektet

Anne Nørstenes og Ina Rudaa



Rustet for fremtiden?

1/3 av statsbudsjettet

Tjenester til 2,8 mill mennesker

60 ulike stønader og ytelser
Foreldrepenger:

-180 000 søknader

-7 enheter og 200 saksbehandlere

-280 000 telefonhenvendelser



Hvor har vi vært?
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Færre medarbeidere

Bort med papir .. nesten

Svar på sekunder
Enda bedre kvalitet 

Hvor vil vi?

Gode tjenester på nett
Korte meldinger 

Korte og lettleste tekster

Få vedlegg

Informasjon fra statlige registre



Hvordan skal vi få til det?

GOD KVALITET

SVAR PÅ SEKUNDER

INTEGRERTE LØSNINGER

PRISBELØNTE, 
DIGITALE 
TJENESTER

AUTOMATISERING
SMARTE LØSNINGER

DATAANALYSE



Digitalisering og automatisering



Verktøy fra 1970-tallet



SØKNAD SVAR



SØKNAD SVAR



SØKNAD SVAR

”Jeg får beskjed dersom 
min kompetanse trengs 
gjennom en oppgave. 



SØKNAD SVAR

”Jeg får beskjed dersom min 
godkjenning er nødvendig 
gjennom oppgave.



SØKNAD SVAR



Eksempel: Terminbekreftelse

Ustrukturert 
informasjon

Strukturere informasjon

Ikke etterspørre



Digital kommunikasjon

Melding om vedtak

Informasjon til bruker

Innhenting av 
informasjon fra bruker



Lytter til brukerne



Nye digitale tjenester
Hei! Mitt navn er Frida. Hva 
kan jeg hjelpe deg med?

Søke engangsstønad

Husk at du må legge ved 
en bekreftelse på termin. 
Den må være datert og 
signert av lege eller 
jordmor når du er i 26. 
svangerskapsuke eller 
senere. 
● Gå til søknad

Du kan søke om 
engangsstønad digitalt på 
nav.no

PLANLEGGINGSKALENDER

Foreldrepengeplanlegger

NAV.NO

familie.nav.no

https://tjenester.nav.no/foreldrepengeplanlegger
https://familie.nav.no/


Vi gir økt verdi

BRUKERTILFREDSHET

HØYERE KVALITET

LAVERE RESSURSBRUK

SØKNADSDIALOG 
KORTERE SAKSBEHANDLINGSTID

LIKEBEHANDLING

MILJØGEVINSTER

BRUKERTILLIT



Erfaringer

Fokus på bruker 
fra første sekund

• Involvere 
brukere

• Brukertester
• Brukerreiser

Involver de som 
vet hvor skoen 

trykker

• Fersk 
kompetanse inn i 
arbeidet

• Men må sikre 
nytenkning 

Hold på 
drømmen om 

motorvei

• Jobbe for 
automatisering 
av høyvolum

• Streng vurdering 
av avstikkere

Behold 
bevissthet om 

verdi 

• Aldri glemme 
gevinstene som 
er lovet



SPØRSMÅL?



Kari Nordmann

Med brukeren i fokus
Komplette digitale tjenester

https://nav.boost.ai/
https://tjenester.nav.no/foreldrepengeplanlegger
https://nav.boost.ai/
https://engangsstonad-q.nav.no/
https://nav.boost.ai/
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