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Veiledning svarer på behov fra de som har 
ansvar for livshendelsene



• Fire styringstema som 
aktørene må vurdere 

• Tre ulike like modeller for 
styring og organisering 

• Veiledning i hvordan 
modellene kan benyttes i 
de ulike fasene «Starte 
sammen», «Forme 
sammen» og «Levere 
sammen»

Innhold i veiledningen



1. Utvikle felles 
målsetting

2. Sikre god 
forankring

3. Tydeliggjøre 
roller og ansvar

4. Sikre finansiering

Overgripende styringstema

Case:

• DigiBarnevern

• DSOP

• Vilkår for førerett

• 0-24

• eByggesak

• Fremtidens innkreving



Eksempler på råd:

• Bruk brukerbehov som 
utgangspunkt for å danne et 
felles målbilde - Dødsfall og 
arv

• Sett av god tid - Vilkår for 
førerett

• Start med noe som gir nytte 
for alle - DSOP

Utvikle felles mål



Case- og ressursboks

Les mer om casene
• Intervju med Bredo Swanberg 

i livshendelsen Dødsfall og arv
(Digdir.no)

• Konkursbehandling DSOP
• Digibarnevern (KS.no)
• Digibarnevern (Bufdir.no)
• Vilkår for førerett (Statens 

vegvesen, Hdir, Direktoratet 
for e-helse og POD)

Ressursboks for utvikling 
av felles mål
• Fase 1: Starte sammen

(digdir.no)
• Råd om etablering av 

tverrsektorielle oppdrag
(Digdir.no)

• Utredningsinstruksen (DFØ)
• Interessentanalyse

(Prosjektveiviseren)
• Slik jobber designerne i 

StimuLab (Digdir.no)

https://www.digdir.no/digitalisering-og-samordning/skal-gjore-oppgavene-de-etterlatte-enklere/2518
https://www.bits.no/project/konkursbehandling/
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/digibarnevern/
https://www.bufdir.no/prosjekter/digibarnevern/om_digibarnevern/
https://www.digdir.no/innovasjon/vegdirektoratet-vilkar-forerett/883
https://www.digdir.no/digitalisering-og-samordning/fase-1-starte-sammen/765
https://www.digdir.no/digitalisering-og-samordning/rad-om-etablering-av-tverrsektorielle-oppdrag/2025
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-om-utredning-av-statlige-tiltak-utredningsinstruksen/id2476518/
https://www.prosjektveiviseren.no/god-praksis/viktige-tema-i-alle-faser/interessenter/hvordan-fa-interessentene-til-medvirke-positivt
https://www.digdir.no/innovasjon/slik-jobber-designerne-i-stimulab/2516#hva_gjor_man_naar_man_ikke_er_enige_maalkonflikter_og_uenighet_om_de_store_linjene


Modeller - ingen «one size fits all»



• Sørge for tilstrekkelig 
fleksibilitet gjennom 
tiltakets levetid

• Modellene er ulik 
innganger til styring 
som kan benyttes i de 
ulike fasene av 
tjenesteutvikling i 
samarbeid med andre

Styring og organisering som et kontinuerlig forløp



• Ferdigstille MVP 

• Publisering på Digdir.no

• Pågående utviklingsarbeid

• Ny kunnskap og erfaring 
bygges forløpende

Veien videre



Meld deg på Digdirs
nyhetsbrev, så får du melding 
når veiledningen er lansert

Hold deg oppdatert

https://www.digdir.no/sammenhengende-
tjenester/veiledning-styring-og-organisering-av-
sammenhengende-digitale-tjenester/2978

https://www.digdir.no/sammenhengende-tjenester/veiledning-styring-og-organisering-av-sammenhengende-digitale-tjenester/2978
https://www.digdir.no/digdir/meld-deg-pa-vare-nyheitsbrev/1005


Digitaliseringsdirektoratet
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22 45 10 00

Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo

Besøksadresser:
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Takk for oss!
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