
Digitalisering av tjenestekontoret



Søkerreisen



Innsikt

● Søkerreisen er en visuell fremstilling av forløpet fra bruker skal 

starte å søke, til søknaden er ferdig behandlet (innvilget/avslått)

● Innholdet er basert på innsikt fra intervjuer med søkere, 

saksbehandlere og enhetsledere

● Reisen viser både søker og saksbehandler sine steg, og viser deres 

opplevelse av de ulike stegene

● I reisen er utfordringer og muligheter markert

















Analysetemaer





Digitalisere søknaden





Saksbehandlernes 
behov

•Hvilken informasjon har du behov for i 
saksbehandlingen?

•Hvilken info trenger du i saksbehandlingen fra 
dagens skjemaer, (det som ikke er 
kontaktopplysninger)?

•Er det annen info du trenger, for eksempel fra 
IPLOS skjemaet?

•Hvorfor trenger du akkurat denne 
informasjonen?

Nytt skjema, første utkast



Bevegelighet og 
gangfunksjon inne + 

ute

Mangler en del på 
listen, se på 

skjemaet til Turid

ADL-punkter – alle 
dagliglivets 

aktiviteter, også på 
IPLOS for 

funksjonsnivå

Personlig stell og 
pleie, påkledning 
og toalettbesøk

Litt usikker på om 
dette er optimalt. 

Man m å i hvertfall 
si noe om hva de 
kan - beskrivelse

Kanskje man må 
fylle ut mer på hva 
man kan /ikke kan 

innenfor hvert punkt

En 
beskrivelse knyttet 
til ulike tema, mer 
enn en krysseliste

Noe kan slås 
sammen

Trygghet, sosial 
kontakt, syn og 

hørsel

Innspill til denne siden

Også fokusere på 
hva de klarer selv, 
ikke bare hva de 
trenger hjelp til



Brukertest
andre utkast



Brukertest Skjemaet er satt opp basert på innhold fra 
ulike kommuners skjema, og innspill fra 
workshop med saksbehandlere.

Vi har testet med 3 ulike personer

•Mor til multihandicappet barn som bor fast 
i omsorgsbolig

•Mor til barn med behov for psykiske 
tjenester, skal søke nå

•Pårørende/datter til dement mor, bor langt 
unna



Brukertest Testen ble gjennomført på følgende måte:

• Personene fikk en kort intro til prosjektet 
og hvordan testen ville bli gjennomført

• De fikk så en lenke til en klikkbar 
prototype. Her fikk de beskjed om å klikke 
seg gjennom på egenhånd, samtidig som 
de tenkte høyt 

• Deretter gikk vi gjennom skjemaet 
sammen, mens vi stilte spørsmål rundt de 
ulike sidene





Hva med medisiner, hvor hører 

det hjemme? Behov for hjelp til 

medisinering må med et eller 

annet sted, føler ingen av 

boksene som er der nå er 

naturlig å fylle inn i.

- pårørende



Har personen tjenester fra 
kommunen fra før? Hvilke tjenester 

er dette? er det medisinering? Er 
det fysioterapi? Er det dagtilbud? 
Trenger kanskje også å kunne fylle 

ut hva tjenesten er.
- pårørende



Vedtaket blir vel sendt til mor, men 
det hadde vært fint at jeg som søker 

får en kopi.
- pårørende

Vil gjerne få bekreftelse på at 
søknaden er mottatt og beregnet 

saksbehandlingstid. 
- pårørende




