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Få barn

Alvorlig sykt barnMiste og 

finne jobb

Starte og drive 

en bedrift

Starte og drive 

en frivillig 

organisasjon

Dødsfall og arv

Ny i Norge



Hva er egentlig en 

sammenhengende

tjeneste? 
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Utfordringer

• Kompleksitet i  alle mulige 

dimensjoner

• Ansvar for helhet vs «linjeprinsippet»

• Informasjonssikkerhet inkl personvern

• Finansiering – hvem får gevinstene?

• Modenhet i forvaltningen
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• Sjekkliste for sammenhengende 
tjenester

• Verktøykasse for deling av data

• Felles økosystem

• Sjekkliste for digitaliseringsvennlig 
regelverk + ressurssenteret

• Veileder for organisering og 
styring av sammenhengende, 
digitale tjenester

• Behovskatalog

• Metode Fremsyn

• Veiledning for 
sammenhengende tjenester

• Kapabilitetsoversikt

• Veileder for orden i eget hus

• DFØ gevinstberegning 2.0

• Digitaliseringsrådet

• Medfinansiering

• Stimulab

• Startoff

Verktøy og ordninger vi har og bruker (et utvalg)

https://www.digdir.no/media/1850/download
https://www.digdir.no/datadeling/nasjonal-verktoykasse-deling-av-data/2243
https://www.digdir.no/samhandling/felles-okosystem/2395
https://www.digdir.no/datadeling/sjekkliste-digitaliseringsvennlig-regelverk/2898
https://www.digdir.no/sammenhengende-tjenester/styre-og-organisere-sammenhengende-digitale-tjenester/2978
https://github.com/sammenhengende-tjenester/behov-tracker/projects/1
https://www.digdir.no/sammenhengende-tjenester/sammenhengende-tjenester/763
https://www.digdir.no/informasjonsforvaltning/veileder-orden-i-eget-hus/2716


digdir.no

• Samhandlingsutvalg  

KDD-KS-Digdir

• Tverrdepartemental 

gruppe

• Fagsamlinger

• Samarbeidsforum 

livshendelser

• Verksted

Ordninger og fora som understøtter livshendelsene

• Ressurssenteret

• Skate / Skate AU

• Arkitektur- og 
standardiseringsrådet

• Forum for 
informasjonsforvaltning

• Digitaliseringskonferansen/ 
NOKIOS / OffDig

• Digitaliseringsrådet
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• Vi har fått god innsikt i brukernes og 

aktørenes opplevelse og behov

• Vi har identifisert 71 detaljerte 

brukerbehov

• Vi har skapt engasjement på tvers og 

vilje til å bidra

• Innsikten har hjulpet oss til å definere 

flere mulighetsrom for forbedringer

• Faseoverlappende prosjekter og 

regelverksutvikling

Livshendelsen «Dødsfall og arv»

Christian

- Mistet sin far brått

- «Prosessen for 

arveoppgjør er 

krevende»



Brukerreisen Nøkkelprodukter Systemer

Virksomheter Faseoverlappende 

prosjekter og regelverk
Prosjekter
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Helhetlige 

løsninger som 

forenkler 

dagens 

brukerreise
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• Digitalt Dødsbo

• Banker

• Forsikringsselskaper

• Kartverket

• Skatteetaten

• Brønnøysundregistrene

• Domstolsadministrasjonen

• Landbruksdirektoratet

• Statens vegvesen

Dødsfall og arv – eks. på prosjekter og aktører

• Etterlattepensjon

• Arbeids- og velferdsetaten

• Staten pensjonskasse

• Kommunal 
landspensjonskasse

• Statens pensjonskasse

• Oslo pensjonsforsikring

• Folkeregisteret

• Private pensjons- og 
livselskaper

• Digital 
gravferdsmelding
• Statsforvalteren

• Gravplassmyndigheten

• Gravferdsbyråene

• Ulike trosretninger 
(religioner)

• Politiet

• Folkehelseinstituttet

• Krematoriene

• Folkeregisteret

• Arbeids- og velferdsetaten
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Velkommen til videre diskusjon og erfaringsdeling i

https://datalandsbyen.norge.no

Kontakt: sammenhengende.tjenester@digdir.no

https://datalandsbyen.norge.no/
mailto:sammenhengende.tjenester@digdir.no
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