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OSLO:ORIGO skal sørge for at 
digitaliseringsarbeidet som pågår i Oslo 
kommune drar i én retning og bygger på 
samme plattform 

OSLO:ORIGO skal være en katalysator 
for innovasjon på tvers av virksomheter og 
sektorer, og bygge verktøy og tjenester 
som bidrar til å realisere historien om Tim



Hva er OSLO:ORIGO? 

Fra TI 2017, vedtatt i bystyret

• Kommunen må ha et konsernperspektiv og tenke mer helhetlig på tvers av sektorene. Det må bygges en felles digital 

tjenesteplattform som sikrer at de digitale løsningene gir innbyggerne helhetlige og effektive tjenester og at den informasjon 

som kommunen allerede har blir gjenbrukt.

• Den digitale utfordringen er ikke primært en teknologiutfordring. Det handler om en menneskelig utfordring og å bygge digital

modenhet i organisasjonen. For kommunen handler det om å ha riktig kompetansenivå i riktige organisasjonsledd.

• Det skal etableres en digitaliseringsorganisasjon som skal 
være ansvarlig for å: 
– være et innovativt miljø som er en «driver» for alle 

digitaliseringstiltak i kommunen.
– gjennomføre utviklingsprosjekter og tiltak.

• Forståelse og kompetanse blant ledere, ansatte og ansattes organisasjoner skal styrkes slik at kommunen som helhet skaper 

en åpen, transparent og klok digital endringsreise.



Byrådslederen har etablert felles mål for den 
digitale transformasjonen av Oslo kommune

1. Vi forstår Tim og tilbyr våre tjenester når 
han ønsker og trenger det

2. Vi løser Tims behov uavhengig av 
offentlig sektors organisering

3. Hver tjeneste som tilbys skal bygges på 
Oslo kommunes felles tjenesteplattform



Prinsipper for å få realisert historien om Tim

Vi er til for Tim Oslo kommune-
hatten på

Vi gjør det nå!



Tim 

Under 
panseret

Kontaktpunkter gjennom livet

Offentlige 



UTFORSKE BEHOV OG MULIGHETER BYGGE OG TESTE PROTOTYPER



Involvere reelle innbyggere



Tverrfaglig prosess



Kilde: Stanford

Ut og prate 
med folk

Tolke og 
forstå hva 
du har 
hørt

Kreative 
prosesser

Tegne og 
bygge 
løsninger

Treffer 
løsningen 
på 
behovet?



Hvordan kan vi sette folk i stand til å leve trygt 
og godt hjemme så lenge som mulig uten å øke 
belastningen for pårørende?



Definere målgruppe 
og problem

LABS

Personer med Parkinson-diagnose ønsker å klare seg selv 
så lenge som mulig



Vi sikter på å kjøre første sprint på 2 uker

Definere målgruppe 
og problem

LABS SkalereForberede sprint, samle 
innsikt, sikre ressurser i 

prosjekt-team 

Labs: Snakke med folk, 
definere problem og finne 
rett løsning på problemet

2-12 uker

Proof of concept



Forventinger til Parkinsonforeningen:

Opprettholde en god dialog i løpet av test-
prosjektet



Tusen takk!
Kontaktinfo: osloorigo@byr.oslo.kommune.no


