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Faglunsj – Ditt NAV

Økt personalisering og innhold fra mange team



▪ Introduksjon
– Kort om NAV

– Intro til Ditt NAV og team personbruker

– Bakgrunn og hva vi ønsker å oppnå

▪ Økt personalisering i flere steg
1. Bedre oversikt

– Hva vi ønsket oss

– Teknisk løsning

– Ny kanal

– I det daglige

2. Videre personalisering og redesign

Agenda



KORT OM NAV



NAV fra vugge til grav
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Den norske befolkningen per desember 2017, og koblingen hvert årskull har til noen av NAVs trygdeordninger. Tall for 

2020 viser at på grunn av pandemien mottok langt f lere dagpenger enn det som kommer fram av denne illustrasjonen.

Ikke trygdemottaker

AAP

Sosialhjelp

Barnetrygd

Alderspensjon

Dagpenger

Foreldrepenger

2 eller flere ytelser

Sykepenger
Uføretrygd



I løpet av året 2020…

… har noen tatt kontakt med NAVs kontaktsenter hvert 6. sekund

… har NAV mottatt en søknad om dagpenger hvert 48. sekund

… har NAV utbetalt 1 million kroner hvert minutt!



Slik ble 528 milliarder kroner fra NAV fordelt i 2020

Kontantstøtte: 

1,6 mrd.

Kakediagrammet med NAVs ytelser er basert på regnskapstall. I gruppen «Annet» inngår blant annet 

utbetalinger ti l grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler, etterlattepensjon og stønad ti l enslig mor og far.

Alderspensjon

Arbeidsavklarings
-
penger

Uføretrygd

Sykepenger

241,3 mrd.

NA

V

99,5 mrd.

50,4 mrd.

30,2 mrd.

Foreldrepenger: 21,8 mrd.

Barnetrygd: 16,3 mrd.

Dagpenger: 38,6 mrd.

Arbeidsmarkedstiltak: 8,7 mrd.

Annet: 19,9 
mrd.

Statsbudsjettet 
2020



Pandemien ga kraftig vekst for NAVs digitale tjenester 

Antall digitale søknader (samlet) Innlogginger på nav.no

2019

2020 5,4 mill.

3,2 mill.

Besøk på nav.no

2019

2020 58 mill.

41 mill.

2019

2020 97 mill.

72 mill.



INTRO TIL DITT NAV

OG TEAM PERSONBRUKER



Slik var vi organisert i 2020



▪ Mange team, en stor del samlet innunder produktområder

▪ Mye opp til teamene å organisere seg, men noen trekk går igjen

Produktteam



Åpne sider på nav.no

Team nav.no

Innloggede sider på nav.no

Team Ditt NAV

Team personbruker





▪ «Mine sider» for sluttbrukere

▪ Landingssiden etter 

innlogging

▪ Lenker ut til andre systemer

Hva er Ditt NAV?



▪ Privatpersoner, i ulike 

livssituasjoner

▪ Digitale brukere vs

ikke-digitale

▪ Påloggingsnivå

▪ Tjenester som skal 

møte brukernes behov 

i ulike situasjoner

– Teamene som lager 

disse tjenestene

Hvem er brukerne våre?



BAKGRUNN OG HVA VI ØNSKER Å OPPNÅ





Skal binde sammen alle de 
gode tjenestene som andre 
team lager for brukerne våre.

Brukerne skal få hjelp og støtte 
i sin unike situasjon. 

Brukerne skal få en oversikt 
over sitt forhold til NAV, og bli 
trygge på at NAV kan hjelpe 
dem videre i livet.



Bedre oversikt Personalisering 
og redesign



PERSONALISERING STEG 1

Bedre oversikt



▪ All info hentet synkront

▪ Lav grad av personalisering

– Fem mulige kategorier

▪ Direkte integrasjoner bakover

Ditt NAV tidligere



Ditt NAV tidligere

Ditt NAV

TPS

Meldekort

MinInnboks

Saksoversikt

Oppfølging

DigiSos

SakOg-
Behandling

Pensjon

DokKonv

Joark

Henvendelse

AktorRegister

GSak

Kodeverk
Ny 

integrasjon n



▪ Løsere kobling mot andre team

▪ System X

– Sender event

– Eventet vises på forsiden av Ditt NAV

Nye Ditt NAV – Hva ønsket vi å oppnå?

Ditt NAV

System 1

System 2

System n



▪ Gi frihet til teamene

– Gi fra oss kontroll over innhold

▪ Generelle nok til å passe flest mulig team

▪ Må inneholde alle relevante data

– Inkl en URL til mer info

– Et minst mulig antall felter per event

▪ Alle eventer må kunne identifiseres unikt

▪ Ingen spesiallogikk per team

Kriterier for nye eventer



▪ Eventtyper
– Beskjed → Informasjon til sluttbruker

– Oppgave → Noe sluttbruker nå utføre

– Done → Indikerer at en beskjed/oppgave fjernes fra forsiden

▪ Kafka
– Egen topic per eventtype

▪ Unikhet
– Fødselsnummer

– Eventid

– Produsent

Konseptet - Brukernotifikasjoner



Brukernotifikasjoner sett fra sluttbruker

Topics

PO1

Oppgave1 Done (Oppgave1)

PO2

Beskjed1

Ditt NAV

Done (Beskjed1)



Fra gammel til ny løsning

Topics

PO1

POn

Ditt NAV API

Legacy-

API

Event-

Handler
AggregatorEvent-

cache



▪ Enkelt å legge til nye produsenter

▪ Eventer hentes fra cache

– Rask lastetid

▪ Lett å fase ut gamle direkte integrasjoner

▪ Endringsdyktighet

Fordeler med ny arkitektur



FØRSTE UTVIDELSE



▪ Kanaler

– Intern → Ditt NAV

– Ekstern → På SMS eller e-post

▪ Strenge regler for innholdet i de eksterne varslene

– Ikke sensitive informasjon

– Ikke URL-er

– etc

Varsling i flere kanaler



▪ Hvert team måtte koordinere kanalene

Ekstern varsling tidligere

Ekstern

System 1

Intern

SMS/
e-post

Ditt NAV

?



▪ Gjøre det enkelt å aktivere

– Trenger kun å flippe et flagg

▪ Det er nok å publisere et event

– Samme kilde for internt og eksternt varsel

▪ Standard tekst, ferdig anonymisert:

Ekstern varsling via Brukernotifikasjoner

Hei! Du har fått en ny

oppgave på Ditt NAV. Logg

inn for å se hva det gjelder. 

Vennlig hilsen NAV

Hei! Du har fått en ny

beskjed på Ditt NAV. Logg

inn for å lese den. Vennlig

hilsen NAV



Ditt NAV AggregatorEvent-

cache

Topics

PO1

PO2

POn

Arkitektur for flere kanaler

Varsel-
bestiller

SMS /

E-post
Topic

Push-
formidler

Mobil-app
Push-
varsel



ERFARINGER

Hvordan fungerer dette i praksis?



▪ Fra dag 1

– Prosesseringsmetrikker

– Antall prosesserte eventer

– Gir et øyeblikksbilde

▪ Flere behov

– Ønsket å se utviklingen over tid

– Pr. produsent

– Har vi kontroll på alle eventene?

Metrikker



▪ Er alle eventer prosessert?

▪ Antall eventer på topic != antall innslag i cache (db)

– Kan ha flere eventer med samme nøkkel på topic (pga feil)

▪ Løsning

– Periodisk telle antall unike eventer per topic

– Skal være samme antall som innslag i cache

Usynk mellom cache og topic?



(* Her: Cache-en har flere eventer enn topic → telleren har stoppet)

Finnes alle unike eventer fra topic også i cache-en?



▪ Faktisk diff mellom topic og cache pga ugyldige eventer

– Ugyldige eventer avvises, og havner dermed ikke i cache-en

Korrigering for avviste eventer



Sett sammen har vi full oversikt over status



▪ To hovedkategorier av feil

– Mulig å produsere eventer som ikke er mulige å lese ut

– F.eks. feil format på eventets nøkkel

– Eventer med ugyldige data

– For lange tekster

▪ Avro er ikke strengt nok

– Kan ikke angi lengdekrav på tekststrenger

Validering av felter



▪ Skille mellom input og lagtidslagring
– input fra andre team

– intern lagtidslagring

▪ Input-topic → begrenset retention (1-2 uker)

▪ Interne hoved-topicer → ~uendelig retention (5 år)

▪ Ny komponent
– Brukernotifikasjonbestiller (BNB)

Ny løsning for validering av eventer



Ditt NAV

AggregatorEvent-

cache

Input-
topics

POn

Arkitektur med validering av eventer

Hoved

-topics

Bruker-
notifikasjon

-bestiller

Feil-
topic



▪ Gikk live april 2020

▪ Tatt i bruk av 16 team

▪ >20 milloner eventer så langt

Brukernotifikasjoner - oppsummert



PERSONALISERING STEG 2

Personalisering og redesign



▪ Gi sluttbruker et totaloverblikk over sitt forhold til NAV

– Uten forkunnskaper om hvordan NAV er organisert

▪ Spesialtilpasset sammensetting av forsiden

▪ Rikere innhold fra andre team

– Større frihet enn det brukernotifikasjoner kan gi

▪ Alle team skal ha samme mulighet til å presentere data

Mål for sluttbruker



▪ NAV er stort

– Vanskelig å gi et overblikk

▪ Ønsker ikke domenespesifikk logikk på Ditt NAV

– Må delegere ansvaret til de som faktisk kjenner domenet

▪ Ønske

– Ditt NAV finner ut hvilke områder som er relevant for en bruker

– Trekker inn en komponent fra teamene som kjenner hvert område best

Mål – teknisk og organisatorisk



Plassering av domenelogikk

Ditt NAV 
API

api-X

api-Y

VisningX

VisningY

Ditt NAV

Andre team

VisningX

VisningY

X

Y



▪ Passer våre behov

▪ Sette sammen mindre frontender til en større helhet

▪ I startgropa

▪ POC
– Trekker alltid inn de samme microfrontendene

▪ Teknologi
– PodiumLib

Microfrontends



Ditt NAV

POn

POY

POX

frontend-
AB

frontend-Y

frontend-X

layout

Microfrontends

api-X

api-Y

api-AB

Tjeneste X Informasjon Y

Produkt A Produkt B



▪ Unngå at Ditt NAV ser ut som et lappeteppe
– Krav om bruk av NAVs designsystem?

▪ Unngå å skape mer forrvirring for sluttbruker
– Alle 150 team kan ikke ha en aktiv microfrontend på Ditt NAV

– Alt kan ikke løses fra forsiden

▪ Hvilken type info bør ligge i microfrontendene på Ditt NAV?
– Kun visning, ikke input?

– Skal gi oversikt, og enkel inngang til riktig sted

Nye typer utfordringer, og mulige løsninger



▪ Vi er alltid på utkikk etter flinke folk!

▪ Det er store muligheter for å påvirke hvordan dette løses.

▪ Les mer her:

www.detsombetyrnoe.no

Høres dette spennende ut?

http://www.detsombetyrnoe.no/


▪ Brukernotifikasjoner - Dokumentasjon

– Intro: https://navikt.github.io/dittnav-brukernotifikasjoner-intro/

– Teknisk: https://navikt.github.io/brukernotifikasjon-docs/

Lenker

https://navikt.github.io/dittnav-brukernotifikasjoner-intro/
https://navikt.github.io/brukernotifikasjon-docs/

