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Digitalisering 

i det 

offentlige

Digitalisering 

= 

Effektivisering og 

kostnadsbesparelser

Fortsatt for lite fokus 

på innovasjon og 

radikal endring av 

arbeidsprosesser

Manglende 

intern 

kompetanse

Manglende 

helhetstenkning

Fortsatt fokus 

på prosjekter

Ofte styrt av 

konsulenter

Manglende fokus på 

eierskap til 

systemer og data

Brukerfokus

= 

Ansatt fokus

«Diagnosen – eller hva er problemet?»

Erfaringer fra digitalisering i offentlig sektor
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Digitalisering 

i det 

offentlige

Digitalisering 

= 

Tjeneste- /lovutvikling

Ha fokus på 

innovasjon og radikal 

endring av 

arbeidsprosesser

Bygg intern 

kompetanse

Helhetstenkning

Ha fokus på 

smidige metoder 

og kontinuerlig 

utvikling

Styrt av 

kompetente 

medarbeidere

Ha sterkt fokus og 

eierskap til 

systemer og data

Brukerfokus

= 

Innbyggerfokus

«Resepten»: 

Digitalisering i offentlig sektor fremover
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DESIGN 

THINKIN

G

LEAN SMIDIG

Utforsk 

problemet

Bygg de riktig 

tingene

Bygg  tingene  

riktig 

Teknologiutvikling = evigvarende transformativ OU

Fokus: Behov > Løsning

Overgang fra prosjekt til smidig produktutvikling 

Tjenesteutvikling & Lovutvikling
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Transformasjon av en organisasjon med 53.000 ansatte, krever 

eierskap i toppledelsen og en sterk, kommuniserbar visjon

HISTORIEN OM TIM

https://www.youtube.com/watch?v=_OvFiWB5MFg

https://www.youtube.com/watch?v=_OvFiWB5MFg
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Frontendutviklere

Backendutviklere

Tjenestedesignere

UX-designere

Data Scientists

Informasjonsarkitekter

Hardwareutviklere

Organisasjonsutviklere

Teamleads

Forretningsanalytikere

Produkteiere 

Informasjonssikkerhet

Personvern 

...

Telenor

NRK

Schibsted

Telia

Deloitte

Amedia 

Texas Instruments

Webstep

Posten

Cisco

Bouvet

NAV

Norsk Forskningsråd

IHS Markit

Oslo kommune

Statens vegvesen

Gjensidige

Difi

Radikal tjenesteutvikling drevet av en kompleks, krevende 

domeneeier krever ny kompetanse og erfaring....  

Kostnader

Kompetanse

Eierskap

Kvalitet

Tillit
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Deloverskrift beige

Under Covid har vi reelt endret hvordan tjenesten(e) leveres

Smittevernteam

Feberpoliklinikker

Fastlegekontorer

Sykehjem

15

46

4

159

11 000 mennesker 

i omstilling
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9

Nå går vi videre – med Helsedata i Oslo

https://www.tu.no/artikler/kampen-om-helseplattformen/502361
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Tittellysbilde bilde positiv logo og bilde

Takk for meg! 


