
Samling 1
Digital basiskunnskap og 
Samarbeid for å lykkes

Digitalt kompetanseløft



Agenda for dagen

9.00 Velkommen  

Om Digital basiskunnskap 

Gruppearbeid 

10.40 Pause

Om samarbeid for å lykkes

Gruppearbeid

12.00 Felles avrunding



Hvorfor trenger 
Lånekassen et 
Digitalt 
kompetanseløft? 



Vi er en del av en større helhet 
og hva vi gjør betyr noe

1. Digitalisering er en av de viktigste driverne for utvikling og 

forbedring i offentlig sektor, og får alt større påvirkning på både 

tjenesteleveranser og intern samhandling 

2. Kanskje spesielt interessant for Lånekassen som har en 

o viktig samfunnsrolle knyttet til digitalisering og læring

o historikk av vellykket bruk av ny teknologi

o ny virksomhetsstrategi med hovedmål som forutsetter digital 

transformasjon

«Det er ikke teknologien som vil styre endringstakten fremover, 
men lederes og medarbeideres evne til å mestre denne 

drivkraften»
fra Digitaliseringskonferansen 2018



Hva bør «Digitalt kompetanseløft» være?
Virksomhetsstrategien Se på god praksis

o Digitaliseringsdirektoratet
o Digital Norway
o Internasjonal forskning

Forstå behov

o Intervjuer med ansatte

o Digital modenhets-
analyse (workshop) 

+ +

ØKOSYSTEMDATA

LEDELSEBRUKER

ORIENTERING

VIRKSOMHETINNOVASJON
DIGITAL 

TRANSFORMASJON

Digitaliseringsdirektoratet



Innovasjon 
og fornyelse 

Data-
analyse og 

innsikt

Samarbeid
for å lykkes

Omverdenanalyse

Ny virksomhetsstrategi
Innsikt, Fornyelse, Samarbeid

Økonomi, Kompetanse

Digital 
basis-

kunnskap 

Kundeinnsikt
Gen Z

Vi har fem prioriterte tema 



• Alle har fått to innkallinger –
plenum og gruppearbeid

• Husk å sette mikrofonen på mute 
når du ikke skal snakke 

• Bruk gjerne chatten hvis du har  
spørsmål eller kommentarer 
underveis 

• Det blir pause underveis ☺

Praktisk info 



Digital basiskunnskap

Digitalt kompetanseløft



Lånekassens digitale historie v/ Helge Lysaker



✓ På vei mot det papirløse 
kontor

✓ Elektronisk databehandling 
for støttefunksjoner 

✓ Ut med skrivemaskinen!

EDB

IKT

✓ Større fokus på 
innbyggertjenester og digitalt 
førstevalg

DIGITALISERING

✓ En helhetlig tilnærming til 
forbedring og fornying av 
virksomheten

DIGITAL TRANSFORMASJON

60’s – 70’s 90’s 2000-tallet 2015

Fra EDB til digital transformasjon

Kilde; Digitaliseringsdirektoratet



Historien om Tim



Hva betyr egentlig digital transformasjon?

Vi må utfordre etablerte måter å løse 
det offentliges oppgaver på – inkludert 
hvordan virksomheten jobber, hvordan 
den ledes hvordan vi ser på omgivelsene 
rundt virksomheten (økosystemet). 

Vi må på mange områder endre vår 
kultur, verdier og tankesett og tørre å bli 
mer innovative, jobbe tverrfaglig og 
eksperimentere mer. 

Samtidig går den teknologiske 
utviklingen i rasende fart, og gir nye 
muligheter for hvordan virksomhetene 
kan løse oppgavene sine.



ØKOSYSTEM

Utfordre siloene

DATA

Se på data som en verdi

LEDELSE

Visjonær og tydelig frontfigur

BRUKERORIENTERING

Alltid bruker først

VIRKSOMHET

Rustet for kontinuerlig endring

INNOVASJON

Se på dagens utfordringer
med nye øyne

DIGITAL 
TRANSFORMASJON

Kilde; Digitaliseringsdirektoratet
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Gruppeoppgave – 40 min

1. Hva tenker du om filmene du akkurat har sett – om Lånekassens digitale 
historie og om Tim?

2. Hvordan synes du at Lånekassen jobber med digitalisering og digital 
transformasjon i dag?

3. Hvordan kan du bidra til at Lånekassen når sine mål med digital 
transformasjon?



Gå til gruppemøtet 

o Gå ut av dette møtet

o Gå inn på den andre møteinnkallingen 

o Kom deretter tilbake til dette møtet når din gruppe fasilitator sier fra 

o Ha en fin diskusjonsøkt!



Vi deler i plenum  - to 
grupper gir en liten 
smakebit fra sine 
refleksjoner 



Gruppeoppgave

1.Hvordan synes du at vi i Lånekassen jobber med digitalisering og digital 
transformasjon i dag?

2.Hvordan kan din avdeling bidra til at Lånekassen når sine mål med digital 
transformasjon?

3.Hva kan du som enkeltperson bidra med for at Lånekassen lykkes med 
digital transformasjon?



Pause

vær tilbake i dette møtet kl. 10.55



Samarbeid for å lykkes

Digitalt kompetanseløft







Eksempler på barrierer i et tverrfaglig 
samarbeid

• Vi som ansatte har ikke helt oversikt over hvem som gjør hva hvor i 
Lånekassen. 

• Sterke nettverk kan gjøre det vanskelig å samarbeide dersom en ikke 
er en del av nettverket. 

• Vi har ulik forståelse av en oppgave eller en situasjon ut fra hvilken 
avdeling vi sitter i. 

• Det er vanskelig å samarbeide på tvers første gang. 

• Når vi jobber tverrfaglig kan vi oppdage at vi har ulikt stammespråk -
fagterminologi   



Gruppearbeid – 40  min 

1. Har vi noen barrierer for samarbeid? (tenk på artikkel Samarbeid 
for å skape resultater og Ordskyen) 
• Kjenner dere igjen barrierer som nevnes i denne artikkelen? 

• Har vi andre barrierer?

2. Foreslå noen konkrete tiltak til hva vi i Lånekassen kan jobbe med 
for å lykkes med samarbeid på tvers av fagfelt/avdelinger 



Gå til gruppemøtet 

o Gå ut av dette møtet

o Gå inn på den andre møteinnkallingen 

o Kom deretter tilbake til dette møtet når din gruppe fasilitator sier fra 

o Ha en fin diskusjonsøkt!



Vi deler i plenum  - to 
grupper gir en liten 
smakebit fra sine 
refleksjoner 



Gruppearbeid

1. Har vi noen barrierer for samarbeid? 

2. Foreslå noen konkrete tiltak til hva vi i Lånekassen kan jobbe med 
for å lykkes med samarbeid på tvers av fagfelt/avdelinger 



Oppsummering 

• Det vi håpet å oppnå i dag var 

• å gi en felles forståelse for hva digital transformasjon innebærer 
samt  hvorfor og hvordan det berører oss alle

• å arbeide med den kanskje viktigste forutsetningen for å lykkes 
med digital transformasjon – å samarbeide på tvers av avdelinger 
og av virksomheter 



ØKOSYSTEM

Utfordre siloene

DATA

Se på data som en verdi

LEDELSE

Visjonær og tydelig frontfigur

BRUKERORIENTERING

Alltid bruker først

VIRKSOMHET

Rustet for kontinuerlig endringINNOVASJON

Se på dagens utfordringer
med nye øyne

DIGITAL 
TRANSFORMASJON

Kilde; Digitaliseringsdirektoratet

Samarbeid for å 
lykkes

Digital basis-
kunnskap 

✓

✓

Vi startet med to temaer som berører oss alle:



ØKOSYSTEM

Utfordre siloene

DATA

Se på data som en verdi

LEDELSE

Visjonær og tydelig frontfigur

BRUKERORIENTERING

Alltid bruker først

VIRKSOMHET

Rustet for kontinuerlig endring

INNOVASJON

Se på dagens utfordringer
med nye øyne

DIGITAL 
TRANSFORMASJON

Kilde; Digitaliseringsdirektoratet

Samarbeid for å 
lykkes

Innovasjon og 
fornyelse 

Data-analyse 
og innsikt

Digital basis-
kunnskap 

Kundeinnsikt
Gen Z

✓

✓

Neste samling handler om tre andre viktige temaer:  



Vi avslutter med en nasjonal fremtidsvisjon

• Tim en nasjonal fremtidsvisjon



Takk for i dag!


