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Hvordan ble DIGI-UNG 
til?

2014-2015
Mini kartleggings-

oppdrag og innspill til
strategier

2016-2017
Hasteoppdrag -

Sammenslåing av ung.no og 
Klara Klok

2018
Omfattende 

innsiktsarbeid og
behovsutredning

2019-2020
Overgang fra

helseprosjekt til
tverrsektorielt program

2021
Full finansiering
av helse-delen!

2022



Hva er behovet?
Hei! Hvordan gikk
det hos 
helsesøster?

Nei, hun er ikke på
skolen før fredag... 
tror jeg dropper det.

Ja det passer 
liksom aldri... Men 
jeg synes du burde
snakke med noen
om det som
skjedde... :(

Jeg leste at det var 
lov der, men andre
steder står det 
motsatt!

Så irriterende!

Hovedutfordringer

• Mangel på synlighet, høy terskel 
og svak digital tilrettelegging for 
kontakt med hjelpeapparatet.

• Fragmenterte og uoversiktlige 
tjenester. Informasjonskilder 
som er sektoravhengige.



Hva er behovet?

• Alt på ett sted
• Åpent for alle (positivt fokus)
• Mobilbasert og utvidede åpningstider
• Enkelt språk og universell utforming

Statens
informasjonskanal for 
ungdom 13 til 20 år

20 
millioner
besøk i 2021

100 000
spørsmål i 2021

Tilgjengelige tjenester

Anonym tilgang
• Oppdatert design
• Kvalitetssikret innhold
• Brukervennlig



Hva vil vi oppnå?
"Ungdommer trenger et trygt sted å 
henvende seg for å få hjelp digitalt, 
enten det gjelder helse, 
familiesituasjon, skole eller andre 
viktige deler av livene deres. Tenk om 
det offentlige gikk sammen om det?"

Bård M. Olesen, Programleder



Hva vil vi oppnå?
Ungdommer får tilgang til individuell 
oppfølging via en sikker og enkel innlogging. 
De kan kommunisere med fagpersoner fra 
ulike sektorer og tjenester for å få individuell 
hjelp og behandling ved behov.

Ungdommer får tilgang til et stort mangfold av 
chattjenester som de kan snakke med 
anonymt - når som helst. De får også tilgang til 
selvhjelpsverktøy for å lære å håndtere og 
mestre ulike utfordringer.

Ungdommer får tilgang til en stor database 
med artikler, samt spørsmål og svar fra andre 
ungdommer - om alle slags temaer. De får 
også mulighet til å stille egne spørsmål til 
et landsdekkende tverrfaglig fagpanel, og til å 
søke opp nærmeste hjelpetjenester ved 
behov.



Hvordan jobber vi?
• DIGI-UNG programmet er bygget opp 

som et økosystem. Dette handler om å 
få ulike plattformer, databaser og 
tjenester til å henge sammen, og 
fungere helhetlig for brukeren.

• Ungdommer er i sentrum av økosystemet, 
mens offentlige, private og frivillige 
virksomheter samhandler digitalt for å tilby 
dem riktig hjelp til riktig tid. Hjelpen finner de 
på ett sted - uavhengig av sektor: ung.no

http://www.ung.no/


Hvordan jobber vi?
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Bli med i programmet?
Ta kontakt

https://www.digiung.no/kontakt

