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Om denne presentasjonen

Vår 2022 gjennomførte Team Digisos samtaler med ti NAV-kontor om erfaringer rundt 
innføring av innsynsløsningen. Vi valgte kontorer som koblet seg på i 2021. I tillegg ble det 
samlet innspill via en anonym spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle kontorene som 
koblet seg på innsynsløsningen i høst 2021-vår 2022. Denne presentasjonen er basert på 
informasjon fra samtalene og resultater av spørreundersøkelsen. 
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Hva gjør NAV-kontorene hovedsakelig når de tar i bruk 
innsynsløsning for brukere?

• Veiledere får opplæring ved 
innføring, stort sett i regi av 
fagsystemleverandør

• Nyansatte får opplæring

• Muntlig veiledning om 
løsningen i møter med søkere

• Skriftlig informasjon om 
innsyn i vedtak og på 
kommunens nettsider og i 
andre skriv

For veiledere 

på NAV-kontor

For søkere av 

økonomisk sosialhjelp
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Hva sier veiledere om…

«Skulle ønske jeg 

visste om dette 

tidligere»

… veiledningsmateriellet fra NAV… hva de savner

«Det er fint for å kunne gi 

bedre svar på spørsmål fra 

brukere»

«Mer informasjon om 

løsningen på kontoret»

«En mulighet til å prøve 

systemet uten å logge på 

med ID»

«Kunne vært en kort 

webinar for alle 

veiledere/

saksbehandlere»

Svarene er hentet fra spørreundersøkelsen og er anonyme.

https://navno.sharepoint.com/sites/intranett-produktomrader-og-utvikling/SitePages/Informasjon-om-digital-s%C3%B8knad-og-innsynsl%C3%B8sning-til-veiledere-p%C3%A5-NAV-kontor.aspx
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➢ Lære om mulighetene i løsningen – det vil gi mer verdi. 
Digital søknad og innsynsløsning for bruker – for veiledere i NAV

➢ Bruke opplæringsversjonen av løsningen
Obs! opplæringsversjonen kan også kalles for testmiljø, øvingsbase, testbase, lekekasse, sandkasse, o.l. 
Mange har sagt det hadde vært nyttig å bruke det.

➢ Ha oppfriskning av informasjon for veiledere og minne på at det finnes 
veiledningsmateriell, f.eks. tre måneder etter påkobling 

Tips: Opplæring er bedre å ha fysisk. Det åpner opp for spørsmål og deltakere er mer fokusert

➢ Snakke sammen om gevinster ved innføring av løsningen, for eksempel 
for ettersendelse av opplysninger.

Tips til hva dere kan gjøre for veiledere

https://navno.sharepoint.com/sites/intranett-produktomrader-og-utvikling/SitePages/Informasjon-om-digital-s%C3%B8knad-og-innsynsl%C3%B8sning-til-veiledere-p%C3%A5-NAV-kontor.aspx
https://navno.sharepoint.com/sites/intranett-produktomrader-og-utvikling/SitePages/Informasjon-om-digital-s%C3%B8knad-og-innsynsl%C3%B8sning-til-veiledere-p%C3%A5-NAV-kontor.aspx#oppl%C3%A6ringsversjon-av-digital-s%C3%B8knad-og-innsyn
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Hvorfor er innsyn nyttig for å sende 
opplysninger?

Visning av oppgaver i innsynsløsningen og mer 
strukturert forespørsel om opplysninger gjør at

• det vil være enklere for søker å se hva veileder mangler 
for å behandle saken

• det vil være enklere for veileder å forstå hva bruker vil 
dokumentere

• vedlegg vil med større sannsynlighet havne på riktig 
søknad i fagsystemet

«Vi kunne kanskje informert mer om 

hvordan søkere kan ettersende dokumentasjon» 
(NAV Hallingdal)

Selg inn innsyn for innsending av opplysninger
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Tips til hva dere kan gjøre for søkere

Reklamere for løsningen til søker og 
fortelle at de bl.a. kan lese vedtak og 
andre brev på Ditt NAV

Legge lenke til innsyn i vedtak / brev 

https://www.nav.no/sosialhjelp/innsyn 

Bruke innsyn som et argument for å 
få brukerne til å søke digitalt 
For eksempel: «Søker du digitalt, kan du følge med på 
status i saken på Ditt NAV, se hvilke opplysninger vi spør 
etter, ettersende opplysninger osv...»

Ha informasjon om innsyn i brev / 
vedtak og på nettsiden til kommunen
Forslag til tekst til kommunens nettside om 
innsynsløsning

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/for-kommunen/digisos/informasjons-og-stottemateriell/Forslag%20til%20tekst%20til%20kommunens%20nettside%20om%20innsynsl%C3%B8sning%20-%20nyheter.docx


// NAV

Hva sier veiledere om innsynsløsningen Digisos

«Stabilt system, lite tull» 

(NAV Bærum) 

«De endringene som ble gjort 

i saksbehandlingssystemet 

var enkle, og det gikk raskt å 

sette seg inn i. Relativt 

problemfritt» 

(NAV Lier)

«Største fordelen er 

søknadene som splittes. Ved 

nødhjelp ser personen at 

søknaden er splittet, og kan 

se at nødhjelpen er behandlet 

mens det andre er under 

behandling» (NAV Lier)

«Opplever at det er 

færre brukere i mottak 

etter at vi fikk 

innsynsløsningen» 

(NAV Sel).

«Vi kan kun dele vårt inntrykk, 

ingen statistikk. Men vi tror det 

har blitt færre henvendelser om 

status i sak» (NAV Hallingdal)

«Det kommer flere funksjoner 

etter hvert. Hvis vilkår 

kommer, så blir det kjempe 

nyttig» 

(NAV Hallingdal)
«Ved manglende 

dokumentasjon kan vi 

selge inn dette som 

veldig bra» (anonym)
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Digisos-løsningene er under konstant utvikling

Ønsker du å følge med på nyheter fra Team Digisos? 
Vi legger ut statusoppdateringer og nyheter på:  
Team Digisos sin side på Navet.

Tips: Hvis du stjernemerker siden («★ Følger»), vil nyhetene fra den dukke opp på din forside på Navet. 

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller innspill: digisos@nav.no

«Dersom brukere hadde sett 

fremtidige utbetalinger, hadde 

mest sannsynlig spørsmål rundt 

utbetalinger blitt redusert» 

(anonym)

«Vil være veldig bra å få 

mulighet til å se vilkår. 

Vilkår er noe som glipper 

for mange når de leser 

vedtak» (anonym)

https://navno.sharepoint.com/sites/intranett-produktomrader-og-utvikling/SitePages/Team-Digisos.aspx
mailto:digisos@nav.no
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Tusen takk til NAV Bærum, NAV Bømlo, NAV Færder, 

NAV Hallingdal, NAV Lier,  NAV Lister, NAV Malvik, 

NAV Rana, NAV Sandnes, og NAV Sel, og alle 

veilederne som har svart på den skriftlige anonyme 

spørreundersøkelsen!


