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Vårt mål for dagen
• Skate får økt innsikt i og forståelse for
det krevende og spennende arbeidet med å
levere sammenhengende tjenester
• De ansvarlige for livshendelsene får konkrete
tips og råd fra Skate for det videre arbeidet
• Skate får et grunnlag for det videre arbeidet
med dag 2, inkludert dialogen med statsråden.

• Digdir fanger opp tips og råd til arbeidet med
å understøtte arbeidet med livshendelser
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Råd på veien fra Digdir og Skate:

NY I NORGE
STARTE OG
DRIVE EN
BEDRIFT

FÅ BARN

• Ivareta brukerperspektivet hele veien
• Samarbeidet – mål, roller, styring
• Avklar finansiering
• Kartlegg juridiske hindre tidlig

MISTE OG
FINNE JOBB

STARTE OG
DRIVE EN
FRIVILLIG
ORGANISASJON

ALVORLIG
SYKT BARN

DØDSFALL
OG ARV

• Planlegg for bruk av felles økosystem
for digital samhandling

• Utvikle minimumsprodukter (MVP)
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«Departementene bør opparbeide seg felles
innsikt og forståelse av utfordringer og muligheter
i arbeidet med livshendelsene, og utvikle mer
helhetlig tverrgående styring.»

«Departementene bør sammen finne løsninger for
hvordan livshendelsene kan finansieres på en mer
hensiktsmessig måte»

Overordnet status pr.
april
2021
digdir.no

Det pågår arbeid i alle livshendelsene
ALVORLIG SYKT BARN
NOK

Helsedirektoratet og
samarbeidspartnere har identifisert
mange pågående tiltak inn
mot målgruppen

Flere konkrete tiltak er i gang både
hos Brreg og DFØ som
tilskuddsoversikt, videreutvikling av
frivillighetsregisteret og StimuLab
tiltak sammen med firvillig sektor
Stimulab tiltaket bidrar til bred
mobilisering av frivillig
sektor. Innsiktsarbeid vil pågå frem
til sommeren 2021

NY I NORGE

Brukerreise er kartlagt. Brreg jobber
nå med rammeverk for å knytte til
andre aktører og tiltak

Gjennomført innsiktarbeid i 2020.
Rapport levert departementet

Flere store og små initiativ
igangsatt som eGuider, Digital
Selskapsetablering og Raskere og
enklere MVA registering

IMDi har en tett og god dialog med
Kunnskapsdepartementet om
arbeidet med livshendelsen

Godt samarbeid mellom Skatt, NAV
og Brreg etablert
Brreg jobber nå med å trekke
kommunene mer inn i arbeidet

DØDSFALL OG ARV
NOK

MedFin

MedFin

Stimulab-tiltaket har en bred
inngang i arbeidet med fokus på
brukerbehov for familier med barn
som har sammensatte utfordringer

STARTE OG DRIVE BEDRIFT

STARTE OG
OG DRIVE
STARTE
DRIVE
FRIVILLIG
ORGANISASJON
FRIVILLIG ORGANISASJON

IMDi jobber med å etablere
samarbeid med de mest sentrale
virksomheter

Flere initiativ er igangsatt både
bred kartlegging av hele
livshendelsen og konkrete
utviklingstiltak
Det brede innsiktsarbeidet vil pågå
frem til sommeren 2021
Oppgjør etter dødsfall vil realisere
MVP som effektiviserer
oppgjørsprosess for etterlatte

MISTE OG FINNE JOBB

NAV har flere store og små initiativ i
gang som DigiHOT og
satsningsforslaget «Fleire i arbeid».
Koronapandemien har medført
vesentlige endringer og
forbedringer i NAVs digitale
løsninger
NAV har dialog med departementet
om konkretisering av forventninger
til arbeidet

FÅ BARN

NAV samler flere aktører til felles
innsikts- og kartleggingsarbeid
NAV har digitalisert flere prosesser
for småbarnsfamilier de siste årene
(sist: farskapserklæring)
NAV har dialog med departementet
om konkretisering av forventninger
til arbeidet
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Vi må sammen fjerne nasjonale hindringer og løse
behov for sammenhengende tjenester. - Slik jobber vi:
Behov som må
løses

Brukerne
Kartlegge og
løse behov

Konkret og brukerrettet
bistand
Kartlegge og
løse behov

Tekniske
brukere

Sekretariatsfunksjon
Metoder og veiledninger
Faglige fora

Felles økosystem
Kartlegge og
løse behov
•
•

Brukerne er departementer og direktorater med ansvar knyttet til livshendelsene
Tekniske brukere er f.eks. arkitekter fra andre virksomheter som inngår i arbeidet med målbilde for felles økosystem
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Tre innsatsfaktorer for å fjerne hindringer

Sammenhengende tjenester

Økosystemet

Behov

Skate

Handlingsplanen
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Agenda for resten av dagen
Ca. 70 min:
• Case 1: Alvorlig sykt barn (barn med sammensatte behov og omsorgspersoner)
•
•
•

Innledning og problemstillinger
Arbeid i grupper inkl pause
Oppsummering i plenum

Ca. 55 min:
• Case 2: Dødsfall og arv
•
•
•

Innledning og problemsstillinger
Arbeid i grupper
Oppsummering i plenum

ALVORLIG
SYKT BARN

10 min pause
15.15-15.30
• Oppsummering og avrundning

DØDSFALL
OG ARV
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Praktisk informasjon
Vi tar opptak av
Innledningene
til livshendelsene

Etter innledningen blir det
anledning til å stille korte
oppklaringsspørsmål før
arbeid i grupper

Presentasjon fra
oppsummeringene blir
tilgjengelig i etterkant
og sendes ut til
deltakerne

Mute mikrofon når du
ikke snakker.

Vi har lagt inn to
pauser

Vi vil sende dere ut i
grupper og ta dere trygt
tilbake to ganger

Ha gjerne kamera på.
Bisittere bes slå
kamera av.

Rekk opp hånden hvis
du ønsker å si noe
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Problemstillinger – Alvorlig sykt barn
1

2

HVORDAN ORGANISERE OG STYRE
MOT SAMME MÅL I EN
TILTAKSJUNGEL?

3

HVORDAN SIKRE FINANSIERING I
TIDLIG FASE?

BASERT PÅ INNLEDINGEN FRA HELSEDIREKTORATET OG EGNE
ERFARINGER - HVA ER VIKTIGE INNSPILL Å TA MED TIL DAG 2
INKLUDERT MØTE MED STATSRÅDEN?
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Arbeid i grupper – Alvorlig sykt barn - leder uthevet
Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

• Kristin Weidemann Wieland

• Roar Olsen

• Karl Vestli

• Inga Bolstad

• Roar Vevelstad

• Svein Lyngroth

• Per-Arne Horne

• Johnny Welle

• Nina Schanke Funnemark

• Geir Axelsen

• David Norheim

• Catherine Janson

• Steffen Sutorius

• Jonas Slørdahl Skjærpe,

• Jan Arild Lyngstad

• Dokumentasjon: Håkon
Røstad

• Dokumentasjon: Kristin
Karlsrud Haugse

• Dokumentasjon: Birgitte Yttri

Starter med problemstilling 2

Starter med problemstilling 1

Starter med problemstilling 3
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Problemstillinger - Dødsfall og arv
1

2

3

HVORDAN UTVIKLE LOVVERK
RASKERE I SMIDIGE PROSESSER

EIERSKAP, DRIFT OG FORVALTNING
AV LIVSHENDELSER

•

•

Hvordan kan Skate bistå med å få
raskere prosesser for lovarbeid slik at
de ikke blir et hinder for å nå målene i
Digitaliseringsstrategien og hvilke råd
har Skate til eier av livshendelsen?

Har Skate forslag til hvordan vi kan
løse utfordringene med eierskap,
drift og forvaltning av livshendelse?

BASERT PÅ INNLEDINGEN FRA DIGDIR OG EGNE ERFARINGER - HVA
ER VIKTIGE INNSPILL Å TA MED TIL DAG 2 INKLUDERT MØTE MED
STATSRÅDEN?
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Arbeid i grupper – Dødsfall og arv - leder uthevet
Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

• Kristin Weidemann Wieland

• Roar Olsen

• Karl Vestli

• Inga Bolstad

• Roar Vevelstad

• Svein Lyngroth

• Per-Arne Horne

• Johnny Welle

• Nina Schanke Funnemark

• Geir Axelsen

• David Norheim

• Catherine Janson

• Steffen Sutorius

• Jonas Slørdahl Skjærpe,

• Jan Arild Lyngstad

• Dokumentasjon: Håkon
Røstad

• Dokumentasjon: Kristin
Karlsrud Haugse

• Dokumentasjon: Birgitte Yttri

Starter med problemstilling 1

Starter med problemstilling 3

Starter med problemstilling 2

