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DIGITAL SAMHANDLING OFFENTLIG PRIVAT (DSOP)
• Historisk tilbakeblikk

⎯ Startet av Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og Finans Norge i 2016

⎯ Portefølje 1: kostnader et sted og gevinster et annet sted

⎯ Utvidelser: NAV, Politiet, Kartverket og Digitaliseringsdirektoratet

⎯ Forsikringsbransjen har også kommet aktivt med i DSOP

• Gevinster av samarbeidet
⎯ 100.000+ timer spart for lånekundene som følge av Samtykkebasert 

Lånesøknad (SBL)

⎯ Første domfellelse i en sak med kontoinformasjon fra Kontrollinformasjon

⎯ Etablert en banebrytende samarbeidsform som leverer resultater

⎯ Utstrakt gjenbruk av allerede fungerende løsninger

• Synlighet: Heder og ære i form av priser og medieomtale
⎯ VG juni 2017: «...lettere å søke lån – og ta skurker»

⎯ Juni 2018: Difi sin digitaliseringspris til DSOP SBL

⎯ Mars 2019: «Åpner for heldigital bolighandel»

⎯ Finansnæringens Dag 2019: Finansministeren bruker mye taletid på DSOP

⎯ Juni 2019: Tjenesten Samtykkebasert Syke –og Uføreopplysninger 

lanseres

⎯ 11.juni 2019: 2.plass i EU kåring i Bucuresti (med SBL)



Forsikringsselskapene og NAV har hatt felles ønske om å finne løsninger for elektronisk samhandling der man har en 
digital utveksling av opplysninger. Prosessen forbundet med å søke om (og påfølgende forvaltning av-) 
«arbeidsavklaringspenger» (AAP), uføretrygd og sykepenger er per dags dato manuelt og går per post. Tiden det tar fra 
en bruker melder en sak til forsikringsselskapene til brukeren får en beslutning i saken er tidvis komplisert, krevende og 
lang.

Selskapene er avhengig av opplysninger fra NAV for å kartlegge kundenes størrelse på uførepensjon og videre 
oppfølgning. I tillegg tilbyr selskapene en rekke ulike produkter med tilhørende kombinasjoner av vilkår, der vilkårene vil 
variere alt etter tidspunktet produktet ble solgt på. Det er derfor viktig at selskapene får tilgang til alle typer vedtak fra 
NAV i det en kunde søker.

Kombinasjoner av hensyn og hendelsesforløp for Selskapene:

• For kunden som har arbeidsavklaringspenger skal samlede ytelser fra NAV og uførepensjon fra tjenestepensjonen ikke overstige 70%
av lønnsgrunnlaget. Det vil si at selskapene må gjøre en beregning og eventuelt avkorte selskapets utbetaling.

• Dersom en kunde mottar uføretrygd fra NAV, kan man etter nye regler ha arbeidsinntekt ved siden av. Da skal utbetalingen reduseres 
tilsvarende som inntektstapet minker. Dette gjelder også ytelser fra livselskapene. Per i dag er det ingen automatisk innrapportering av 
inntekt til livselskapene, og selskapene må derfor følge opp mottakere av uføretrygd og be om informasjon om inntekt.

• Om kunden er innvilget arbeidsavklaringspenger vil selskapene normalt innvilge ytelser så lenge vedtaket gjelder og følge opp saken 
når dette opphører. Dersom det innvilges uføretrygd vil selskapene ikke ha samme oppfølging ettersom kunden er vurdert varig ufør. 
Selskapene vil da kun be om nye opplysninger om helse dersom kunden er under en viss alder. (selskapene ber alle varig uføre om 
opplysninger om inntekt – som forklart i punktet over)

• Ved vurdering av rett til utbetaling av uførekapital vil det ha stor betydning om kunden er innvilget uføretrygd fra NAV, fordi selskapene 
i de aller fleste tilfellene følger deres vurdering.

Generell bakgrunn



Tidslinje for ytelser fra NAV og Selskapene

Sykepenger
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Maks utbetalingsperiode 

for AAP – 3 år

Pensjonsalder

1 år 2 år 3 år

Premiefritak/betalingsfritak – innvilges fra første sykedag eller etter karenstid på 3/12 mnd. og så lenge kunden er arbeidsufør

Innskuddsfritak – innvilges fra første sykedag eller etter karenstid på 12 mnd. og så lenge kunden er arbeidsufør

Uførepensjon kollektive avtaler – innvilges etter karenstid på 12 mnd. fra tidspunktet sykepenger fra NAV opphører, og så lenge kunden er arbeidsufør

Uførepensjon private avtaler – innvilges fra første sykedag eller etter karenstid på 3/12 mnd. og så lenge kunden er arbeidsufør

Uførekapital- engangsutbetaling, kan utbetales når kunden har vært syk i 

2 år og er vurdert varig ufør 
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En kunde kan ha én eller flere av disse dekningene i sine avtaler hos selskapene. 

Samme type dekninger kan ha ulike vilkår avhengig av hvilket produkt det er. 



Hva er Syke- og Uføreopplysninger fra NAV?

1

Samtykke

2

Forsikringsselskap

Datagrunnlag

En digital løsning som skal muliggjøre at forsikringsselskaper gjennom kundens samtykke kan motta nødvendige 
opplysninger fra NAV digitalt som selskapene trenger for å kunne behandle søknad om ytelser ved sykdom.

• Arbeidsavklaringspenger (AAP)
• Uføretrygd
• Sykepenger

BRREG*

NAV

Forsikring

1

2

Samtykkeprosess

Prosess for digital

innhenting av data

*: BRREG = Brønnøysundregistrene som leverer Altinn samtykkeløsning 

Forespør tilgang

Utsteder 

tilgangstoken

DIFI



Først hentes samtykke...

1

Samtykke

2

Livsforsikrings 
selskap

Datagrunnlag

• Bruker logger på forsikringsselskapets nettsider og initierer handling 

i forhold til en forsikring.

• Forsikringsselskapet sender bruker videre til Altinn, der bruker gir 

sitt samtykke for at selskapet kan innhente informasjon relatert til  

følgende:

- Arbeidsavklaringspenger (AAP)

- Uføretrygd

- Sykepenger (under arbeid)

• Når bruker har gitt samtykke gis det beskjed til forsikringsselskapet

Livforsikringsselskap



Samtykkeerklæring i 

Altinn



… deretter hentes data

1

Samtykke

2

Livsforsikrings selskap

Datagrunnlag

• Når forsikringsselskapet har fått samtykke til å hente ut data, forspør 

selskapet data om brukeren fra NAV

• NAV sjekker at selskapet har rett til å be om forespurt informasjon og 

returnerer data til forsikringsselskapet over en kryptert linje.

• Så lenge samtykket er gyldig (3 år) kan forsikringsselskapet innhente 

informasjon flere ganger, uten at bruker må samtykke på nytt.

Livforsikringsselskap



▪ Prosessen forbundet med å søke om arbeidsavklaringspenger (AAP), 

uføretrygd og sykepenger går i dag manuelt og opplysninger utveksles per 

post. Bruker må manuelt sende dokumentasjon både til forsikringsselskap 

og NAV. 

▪ Saksbehandlingen er manuell og det tar lang tid fra en bruker melder en 

sak til forsikringsselskapet til brukeren får en beslutning i saken. Dette fører 

ofte til purringer på NAV (ca. 6 uker behandlingstid).

Dagens situasjon uten Syke- og uføreopplysninger fra NAV



▪ Redusert saksbehandlingstid som følge av økt effektivitet hos forsikringsselskaper og 

NAV.(automatisering av prosesser)

▪ Økt personvernsikkerhet - manuelt arbeid i forbindelse med behandling av sensitive 

personopplysninger erstattes til fordel for en elektronisk overføring av data som 

brukeren har gitt samtykke til. Dermed unngår også selskapene å få overflødig 

informasjon.

▪ Kunde- og brukeropplevelsen forbedres.

▪ Mer forutsigbarhet.

Ny løsning med Syke- og uføreopplysninger fra NAV



Nytteverdi per år

• Henvendelser fra forsikringsselskapene
• Dokumenthåndtering (postsortering, scanning

og indeksering)
• Saksbehandling
• Henvendelser fra bruker/kunde (purringer)
• Porto

• Tidsbruk hos bruker/kunde ved ny søknad og 
oppfølging

• Portokostnader
• Beregningsgrunnlag fra Finans Norge – samme 

takster er brukt ved Samtykkebasert Lånesøknad

• Nye søknader og oppfølgingssaker
• Dokumenthåndtering (postsortering, 

scanning og indeksering)
• Saksbehandling
• Porto
• Purringer

Nytteverdi i MNOK beregnet av pilotselskapene (3)



Veien videre...

For mer informasjon om prosessene ved implementering av løsningen se på dokumentet:

«Onboardingsguide Syke- og uføreopplysninger fra NAV»


