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Digital sagsbehandling som en service: 

F2 Cloud leveret af Statens It 
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Med F2 Cloud kan  offentlige organisatio-

ner spare op imod 35 procent på drifts-

omkostningerne. F2 Cloud er den første 

software, der leveres som cloudløsning 

hos Statens It. 

 Af Jan Horsager 

I en tid, hvor klicheerne fylder godt op i 

den digitale informationsstrøm, er den 

om at starte som en grim ælling og ende 

som en smuk svane blandt de mere brug-

te. Ikke desto mindre er det billedet, man 

sidder tilbage med efter en snak med 

vicedirektøren for Statens It, Søren Ulrich 

Vulff, der denne fredag formiddag i febru-

ar har givet en cloud status på konferen-

cen Cloud Computing 2014. 

Efter en positiv modtagelse af præsentati-

onen hos publikummet i Berlingskes mø-

delokaler midt i København, slipper han i 

interviewet sin gennemgående ydmyghed 

og svarer ligefremt på spørgsmålet om, 

hvor han ser Statens It bevæge sig hen: 

”Vi ser os selv både som datacenteret, 

men også som serviceleverandøren, der 

sætter dagsorden. Man skal bare være 

klar over, at vores kunder ikke er særligt 

interesserede i cloud, men derimod i pris, 

stabilitet i driften og datahåndtering.” 

Seks kunder på F2 Cloud 

Statens It har siden november 2013 til-

budt kunderne digital forvaltning som en 

service med F2 Cloud. Foreløbig har seks 

myndigheder valgt at få leveret F2 fra 

cloudløsningen. Og Søren Ulrich Vulff 

sammenfatter resultatet for kunderne i to 

pointer på en af sine slides. 

 35 procent i besparelse pr år. 

 Mere stabilt produktions- 

og testmiljø. 

En tredje vigtig pointe er opgradering af 

F2 i cloudløsningen, som er gennemauto-

matiseret og understøttet af en stringent 

versionsstyring. Ligesom der er veldefine-

rede snitflader til for eksempel Office eller 

Openoffice, så der ikke er de afhængighe-

der, som man  ofte ser i esdh-systemer. 

Men Søren Ulrich Vulff efterlader ingen 

tvivl om, at den årlige 35 procents bespa-

relse på driftsomkostningerne er et afgø-

rende argument.  

Søren Ulrich Vulff er 

vicedirektør i Statens It. 

Foto: Agnete Schlichtkrull 



 

 

 

cView 02 2014              3 

”Afgørende er altså vores mulighed for at 

levere til en konkurrencedygtig pris og 

følge med markedet. Vores 2014-priser har 

vi fået benchmarket hos Zangenberg & 

Company, der konkluderer, at Statens It i 

tredje kvartal 2013 leverede til en pris, 

som analytikerne kalder den skarpe mar-

kedspris.” 

Det er tydligt at mærke vicedirektørens 

passion for at kunne sætte kommercielle 

værdier på arbejdet i Statens It. Søren 

Ulrich Vulff kom til Statens It i 2010 fra 

KMD og har tidligere været hos Dan Net 

A/S, så det har været en anden verden at 

skulle finansieres af bevillinger fra Finans-

loven hos Statens It. 

Men nu afregner Statens It timer og for-

brug hos kunderne. Statens It har 230 an-

satte, der leverer it-service til ni ministerier 

og cirka 80 styrelser. 

Cloudleverance en foreløbig milepæl 

Statens It nåede en foreløbig milepæl i det 

arbejde, der startede for alvor ved indgan-

gen til 2010. Rejsen herfra har været både 

lang og hård set fra direktionskontorene 

hos Statens It, hvor der har været udskift-

ninger og masser af kritik at håndtere oven 

i den egentlige opgave. 

”Vi skal understøtte kundernes mulighed 

for at udbygge digitalisering yderligere. 

Men der var teknologisk gæld, der skulle 

ryddes op i inden, vi nåede dertil,” fortæl-

ler Søren Ulrich Vulff. 

”Så en afgørende ingrediens blev datacen-

ter-konsolidering. Fra 28 serverrum i vidt 

forskellig stand til ét datacenter.” 

I løbet af første halvår 2014 er datacenter-

konsolideringen på plads. Det har ifølge 

Søren Ulrich Vulff taget relativt lang tid, 

fordi den type konsolidering kræver ser-

vicevinduer, hvor der kan lukkes helt ned 

for driften, og dem er der ikke mange af, 

når kunderne er ministerier, som også skal 

facilitere politiske forhandlinger. 

Det andet ben i konsolideringen og etable-

ringen af fundamentet under Statens It har 

været arbejdet med Statens It-

arbejdsplads. 89 forskellige desktop-

standarder skulle erstattes af én med mu-

lighed for ensartet og centraliseret udrul-

ning af operativsystem og lokale applikati-

oner herunder de væsentligste fagsyste-

mer. 

Statens It-arbejdsplads omfatter også 

Webkontoret, der giver brugerne universel 

adgang til applikationer og data i datacen-

teret. Webkontoret er også en cloudbase-

ret service fra Statens It og kan i cloud-

terminologien beskrives som platform as a 

service. For kunderne køber da også infra-

structure as a service, når de får leveret 

netværk, storage og serverkapacitet fra 

Statens It. 

Cloud er en leveranceform, som Statens It 

satser på.  

Med F2 Cloud tog cBrain og Statens It fat i 

en af de mest anvendte softwaretyper i 

den offentlige sektor: ESDH eller elektro-

nisk sags og dokument håndtering. I alt 

skønner Søren Ulrich Vulff, at Statens It 

driver 40 forskellige ESDH-installationer i 

staten. 

”ESDH var derfor et område, som vi ikke 

forestillede os umiddelbart at komme i 

nærheden af som en cloud-baseret ser-

vice. Men sammen med kunderne og cBra-

in fik vi skabt en samlet driftsplatform. Det 

er et gennembrud som betyder både infra-

strukturbesparelser og bedre kvalitet i 

driften.” 

Standard er nøglen til cloud 

Søren Ulrich Vulff understreger, at det kan 

lade sige gøre fordi, F2 er bygget op af 

standardmoduler uden tilpasninger. Alle 

kunder kører den samme software.  

”Ønsker om tilpasning kan ende med, at 

cBrain udvikler et nyt modul, som alle 

brugere skal kunne få fat i. F2 er i sin op-

rindelige form serviceorienteret og kom-

ponentbaseret, så den er klar til at blive 

leveret som cloudløsning,” siger Søren 

Ulrich Vulff. 

Han peger på, at det er en udfordring for 

mange softwareleverandører, som kæm-

per med mange tilpasninger og derfor ikke 

umiddelbart kan leveres som cloud-

baseret service. Det er ellers det, Statens It 

gerne vil og arbejder på – levere ESDH, 

men også andre typer software som cloud-

baseret service. 

Næste generation it-service 

Dermed kan Statens It ende som en rolle-

model for næste generation af it-service 

leverandører—hvis man kigger gennem it-

analytikernes optik. 

Analytikerne i analysehuse som IDC har 

længe tænkt over og skrevet om, hvad 

fremtiden bliver for de it-

servicevirksomheder, der har leveret  

hosting, drift, systemintegration og lignen-

de. Forventningen er, at vejen frem mod 

2020 for it-serviceleverandørerne går gen-

nem en transformation af forretningen til 

leverance af it-service som cloudløsninger 

- for eksempel digital forvaltning. 

Cloud vinder frem 

IDC forventer, at 2014 vil byde på 

en 25 procent vækst i cloud-

relaterede it-investeringer.  I de 

næste fire år vil antallet af it-

services eller applikationer leve-

ret som service opleve en ti-

dobling. 

Sidste år stod 34 procent af ver-

dens installerede base af servere i 

datacentre hos it-service leveran-

dører. I 2017 er det halvdelen. Og 

i 2020 vil 70 procent af verdens 

servere stå i datacentre hos it-

service leverandører. 

Det amerikanske National 

Institute of Standards and 

Technology (NIST) har beskrevet 

fem egenskaber ved en cloud-

baseret løsning: 

 Adgang/leverance via inter-

nettet. 

 Løsningen skal kunne måles 

(og gerne afregnes på det 

grundlag). 

 Selvbetjening, når kunden 

har behov. 

 Elasticitet – mulighed for 

hurtig kapacitetstilpasning. 

 Sammenlægning af  

datakraft. 



 

 

 Det nye F2: 
Digitaliseringsplatformen 
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Ud af hverdagens forvaltningsopgaver er 

F2 spiret frem i den danske centraladmi-

nistration. Med de nye moduler er F2 

også blevet et attraktivt valg for andre 

typer organisationer, som arbejder med 

fagprocesser – for eksempel styrelser og 

kommuner. 

Af Jan Horsager 

Med 2000 brugere er Udenrigsministeriet 

den hidtil største organisation, der har 

valgt cBrain F2 som software til digitalise-

ring af sagsbehandlingen. 

Dermed har ni ministerier valgt 

at bruge F2 som platform for 

deres arbejde med digitalisering 

af den offentlige forvaltning, 

ligesom en række styrelser, kom-

muner, selvejende institutioner 

og private virksomheder. 

Det er en unik situation set gen-

nem både dansk og international 

optik, at så mange departemen-

ter i centraladministrationen 

understøtter sagsbehandlingen 

med den samme software. F2 er 

et 100 procent standardsystem, 

der understøtter hverdagens 

forvaltningsopgaver som produk-

tion af dokumenter, journalise-

ring, kommunikation (både in-

ternt og eksternt) og meget an-

det. 

F2 blev oprindeligt udviklet i 

samarbejde med en række ministerier 

med henblik på at digitalisere generelle 

sagsgange i departementet. 

Det nye F2 er imidlertid udviklet til papir-

løs vidensproduktion, sagsbehandling, 

kommunikation og ledelse i alle typer 

videnbaserede organisationer. Dermed 

har det i princippet ingen betydning, om 

organisationen er offentlig eller privat; 

stor eller lille. 

Digitaliseringsplatformen kan udvides med 

standardmoduler, som gør F2 endnu mere 

relevant for sagsbehandlingen i de enkelte 

organisationer. Standardfunktionerne og 

moduler i F2 kan tilpasses uden program-

mering, så softwaren understøtter både 

generelle og fagspecifikke sagsprocesser i 

alle typer af organisationer. 

Brugerne arbejder således med en stan-

dardsoftware, der samtidig opleves som 

en fleksibel og specialtilpasset løsning til 

netop deres opgaver. Og med afsæt i or-

ganisationens brugerroller og processer 

kan F2 understøtte hele værdikæden i 

digital sagsbehandling – fra borgerens 

selvbetjening til de interne sagsbehandle-

re og udførende enheder. 

Kernen i F2 er blandt andet det digitale 

arkiv og vidensarbejderens desktop der 

leverer de grundlæggende funktioner i 

den digitale sagsbehandling. Og de stan-

dardmoduler, der gør det muligt at tilpas-

se og udvide F2 yderligere falder i tre ka-

tegorier: 

 Processer. 

 Selvbetjening. 

 Integration. 

I vores arbejde med brugere omkring pro-

cesser blev vi opmærksom på, at den nor-

male tilgang med procesdiagrammer var 

svære for medarbejdere at anvende i dag-

ligdagen. Vi har derfor indført et tjekliste-

paradigme, hvor medarbejderen bliver 

støttet i arbejdet med processens faser og 

opgaver. Til en sag kan der således knyttes 

et sagsforløb, som sættes op af kunden 

selv.   

Hos Gentofte Kommune bliver tjekliste-

paradigmet brugt i processer til håndte-

ring af byggesager. Opgaven bestod først 

og fremmest i at forstå de mere end 400 

processer og ved hjælp af tjekliste-

paradigmet, genskabe kerneprocesserne 

med de relevante varianter. I dag er F2 sat 

op med cirka 30 kerneprocesser og en 

lang række varianter, som kan vælges til 

efter behov.  

En integreret selvbetjening 

Det var en ligetil beslutning at udvide 

sagsforløbet ovenfor med en integreret 

selvbetjening. På den måde kan vi udstille 

en række relevante selvbetjeningsopgaver 

for borgeren, som relaterer sig direkte til 

sagsforløbet.  

I Teknik- og Miljøforvaltningen i Rudersdal 

Kommune anvender medarbejderne F2. 

En vigtig arbejdsopgave i organisationen 

er de henvendelser, der kommer fra bor-

gere, som ønsker at melde en begivenhed 

som et hul i vejen, en bjørneklo, over-

svømmelse eller lignende. Og i forbindelse 

Kontakt cView 

Har du spørgsmål om cBrains 

produkter og aktiviteter eller 

indholdet i cView, så send en 

mail til cview@cbrain.com 

Alle aspekter af det ny F2 er 
indgående beskrevet i brochu-
ren  ”Det nye 2: Digitalisering-
splatform” Brochuren kan 
rekvireres hos 
cview@cbrain.com 
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Innovativ Industry Solution 

Med 6 måneder i stolen som 

research manager hos cBrain 

er det fascinerende at bevæge 

sig både dybere ned i teknolo-

gien og bredere ud i anvendel-

sen af F2. I mit tidligere virke 

som analytiker hos IDC talte vi 

meget om de innovative indu-

stry solutions, der er fremti-

dens it-løsninger. 

Industry fordi der bliver tale 

om løsninger til særlige bran-

cher eller opgaver. Og soluti-

ons fordi der bliver tale om 

løsninger, som skal fungere 

sammen med andre løsninger, 

hvorfor innovation også bliver 

alfa og omega ikke bare i ud-

viklingen men den daglige 

drift. 

F2 er sådan en innovativ indu-

stry solution - til digital sagsbe-

handling. F2 er en ren stan-

dardsoftware, der fra starten 

er tænkt i løst koblede soft-

warekomponenter og dermed 

som en serviceorienteret arki-

tektur. Den serviceorienterede 

tankegang gør det muligt at 

tilpasse en ren standardsoft-

ware til brugernes særlige 

behov uden at ændre i soft-

warens kode. 

Et godt eksempel er procesun-

derstøttelsen med tjekliste-

paradigmet. Konceptet anven-

des i dag til byggesagsstyring 

og opgavestyring,  

Men allerede nu ser vi, at tjek-

liste-paradigmet kan anvendes 

på mange andre områder, hvor 

der ønskes en automatisering, 

støtte til medarbejdere og et 

løft i kvaliteten. HR processer 

og  certificeringsprocesser er 

områder, som vi allerede nu 

ser opgaver inden for.          jho 

med deres ”Giv et praj konceptet”, blev 

både procesunderstøttelsen og selvbetje-

ningen anvendt.  

Borgere kan således gå på hjemmesiden, 

melde en hændelse, som direkte medfø-

rer oprettelsen af en sag i F2, med det 

rette sagsforløb tilknyttet. For medarbej-

deren betyder det, at sagen er oprettet, 

den rette sagsproces er tilknyttet, de rele-

vante indberetningsdata er tilknyttet, 

borgeren har modtaget relevant besked 

om oprettelsen og sagsnummer og så 

videre. Herfra kan medarbejderen nu 

arbejde videre med sagen. 

Integrationer med 

fagsystemer 

Det er ikke alle 

fagsystemer, som 

det giver mening at 

lægge ind i F2, men 

vi har et ønske om, 

at medarbejderen 

kan udføre sit ar-

bejde uden at skul-

le forlade F2, før 

det er nødvendigt. 

Vi har således udviklet et koncept for 

integration til fagsystemer, som betyder, 

at sagsbehandleren kan få præsenteret 

relevante data til en sag, hentet fra et 

fagsystem, direkte i F2. 

Et eksempel er integrationen til GIS syste-

met i Rudersdal Kommune. Her kan med-

arbejderen nu sagsbehandle en henven-

delse og fra F2 få den stedfæstet uden at 

forlade F2. Via webservice kommunikerer 

F2 med kommunens adresseregister, der 

leverer data til at kunne hente matrikel-

numre også via webservice, hvorefter F2 

med disse data forespørger om et kortud-

snit fra GIS systemet, som lagres på sagen 

i F2. 

Data udveksles nu med GIS systemet såle-

des, at sagsbehandleren senere kan gå i 

GIS systemet og se hvilke sager, som er 

regisreret i et bestemt kortudsnit. 

Ingen programmering 

Vi har gjort meget ud af, at processer, 

selvbetjening og integrationer ikke influe-

rer på selve F2 

produktet, såle-

des at kunderne 

fortsat kan være 

på standard pro-

duktet, selvom 

der er understøt-

telse af individu-

elle processer. 

Hertil kommer at 

vi gerne vil give 

kunderne mulig-

hed for at være 

agile i deres tilgang til at understøtte de-

res processer.  

Opsætning af en tjekliste er grundlæggen-

de en opsætning af et xml-skema. Kunden 

kan anvende et layout baseret værktøj 

eller anden xml-editor. Det giver både en 

stor fleksibilitet og en helt anden ha-

stighed på udrulning af processer og tilhø-

rende støtte i organisationen.  
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Når ledelsen går forrest og 
realiserer gevinsterne 
i digital sagsbehandling 
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Hvor er sagen? 

Spørgsmålet vækker genklang for de fleste, 
som har beskæftiget sig med sagsbehand-
ling i den offentlige forvaltning. Selvom der 
ikke findes nogen officiel opgørelse, er det 
ingen hemmelighed, at der i sagsbehand-
lingen bliver brugt mange ressourcer på at 
holde styr på de mapper, der indeholder 
bestemte sager med alle sagernes akter og 
bilag. 

I Miljøministeriets departement er de fær-
dige med at stille det spørgsmål. Der bru-
ges ikke længere ressourcer på bogstavelig 
talt at løbe op og ned ad gangene i mini-
steriet for at finde den bestemte sag.  

Overblikket over sagens aktuelle placering 
er en af de gevinster, som sekretariatschef 
i Koncernstyring & Digitalisering, Bente 
Nielsen, nævner. Hun holdt i november 
2013 et indlæg om Miljøministeriets erfa-
ringer med digitalisering på F2 Platformen 
ved et arrangement i møderækken Mor-
genmad med Mening hos cBrain. 

For sekretariatschef Bente Nielsen handler 
sagsoverblikket ikke kun om, hvor sagen 
er. Det handler i lige så høj grad om at 
følge sagsbehandlingen og sikre, at de 
formelle krav til sagsbehandlingen bliver 
anvendt. 

I Miljøministeriet bliver F2 brugt til at hjæl-
pe ministeriets sagsbehandlere med at 
sikre kvalitet og ensartethed i sagsbehand-
lingen: 

”Med F2 har vi sikret højere kvalitet i sags-
dokumentationen. Alle sager journaliseres 
og aktindsigtssager håndteres nemmere. 
Tidligere brugte vi rigtig meget tid på at 
sikre, at sagerne opfyldte de formelle krav, 
de ressourcer kan vi nu spare,” siger Bente 
Nielsen. 

Overblik i realtid 

F2 bruges også til at give ministeriets lede-
re overblik over sagsbehandlingen i realtid. 
Det vil sige, at cheferne hele tiden kan 
følge sagsbehandlingen, analysere og orga-
nisere arbejdet. Dermed hjælper den digi-
tale sagsbehandling også indirekte med 

ledelsesopgaver som ressourceallokering 
og kompetenceudvikling. 

”Nu følger vi konsekvent op på sager, hvor 
de formelle krav til sagsforløbet ikke over-
holdes. Hver uge får cheferne en liste over 
sager, der ikke lever op til kravene med 
besked om at få det bragt i orden,” fortæl-
ler Bente Nielsen. 

Den metode hjælper med at få alle mel-
lemledere med på den digitale sagsbe-
handling og til at gå forrest. Og Bente Niel-
sen oplever, at nye chefkollegaer fra andre 
dele af statsadministrationen, som ikke har 
været vant til digital sagsbehandling, er 
begejstrede uden forbehold. 

Med et digitalt overblik over sagsbehand-
lingen og for eksempel nemmere eller 
hurtigere allokering af ressourcer, udvik-
ling af kompetencer og processer er leder-
ne alt andet lige hurtigere i gang med le-
delsens kerneopgave: At skabe værdi gen-
nem udvikling – af organisationen, produk-
ter eller forretningen.  

Omvendt følger der med den digitale hjælp 
til ledelsesarbejdet også et ansvar. Sekre-
tariatschef Bente Nielsen peger på, at le-
dere i Miljøministeriets departement har 
et ansvar for at: 

 Skabe en god base for digitalisering. 

 Være meget specifikke i arbejdet med 
at beskrive sagsgange. 

 Være klar til at spotte, vurdere og 
prioritere digitale muligheder sam-
menholdt med gevinster i 
forretningen. 

 Have viden om gevinstrealisering, og 
hvordan man kan gribe det an. 

 

Bente Nielsen understreger, at det ikke var 
noget problem at få topledelsen til at gå 
forrest, da F2 skulle indføres i Miljømini-
steriet. Den store udfordring var at komme 
ind i sagsbehandlingsprocesserne hos de 
enkelte chefer. For digital sagsbehandling 
betyder ifølge Bente Nielsen et opgør med 

 

 

”Tidligere brugte vi  
rigtig meget tid på at 
sikre, at sagerne 
opfyldte de formelle 
krav; de ressourcer 
kan vi nu spare.”  
Bente Nielsen, 
Sekretariatschef 
Koncernstyring & Digitalisering 
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den anarkistiske tankegang, hvor den 
enkelte medarbejder eller det enkelte 
kontor lige selv ændrer lidt på arbejdsgan-
gen i sagsbehandlingen. 

Alle sager forelægges nu digitalt 

Alle sager forelægges nu digitalt for Miljø-
ministeriets departementschef Henrik 
Studsgaard. Og Bente Nielsen havde også 
en hilsen på video med fra ham til Mor-
genmad Med Mening hos cBrain: 

”Digitalisering gør tingene nemmere. Jeg 
lægger stor vægt på, at vi griber den digi-
tale dagsorden i Miljøministeriet. Men 
digitalisering skaber også problemer af 
den slags, der giver nogle organisatoriske 
tæv – så det kræver mandsmod.” 

Henrik Studsgaard understreger dog end-
nu engang betydningen af, at digitaliserin-
gen bliver tænkt helt ind i ministeriets 
forretning. For succesfuld digitalisering 
kræver indsigt i ministeriets forretning 
både hos sagsbehandlere og it-
medarbejdere, mener departementsche-
fen. 

”Vi skal som alle andre lave stadig mere 
for mindre. Så vi skal naturligvis være 
effektive og vurdere, om vi kan få mere ud 
af færre ressourcer og gladere medarbej-

dere,” siger departementschef i Miljømi-
nisteriet Henrik Studsgaard. 

Effekterne af digital sagsbehandling 

Det tog 12 uger at implementere cBrain 
F2 i Miljøministeriet. Og på få måneder er 
det lykkes medarbejderne i Miljøministeri-
ets departement at høste de første frug-
ter af digitaliserede sagsbehandling. 

Udover at arbejde smartere og mere 
effektivt, er kvaliteten i sagsdokumentati-
onen altså steget, så mere end 90 procent 
af sagerne nu opfylder de formelle krav 
mod færre end 70 procent før F2 blev 
taget i brug. 

Departementet har kunnet spare tre års-
værk i form af både besparelser og bedre 
udnyttelse af medarbejderes kompeten-
cer. Ministeriets F2-gruppe følger løbende 
op på metoderne i sagsgangene, så sags-
behandlingen kan optimeres og nye ideer 
udnyttes. 

Arbejdet med F2 kræver minimal uddan-
nelse. Nye medarbejdere i Miljøministeri-
ets departement bliver på andendag i 
ansættelsen introduceret til at bruge F2. 
Og to gange om måneden holder Bente 
Nielsens team genopfriskningskurser, som 
både nye og erfarne medarbejdere kan 
vende tilbage til. 

”Digitalisering skaber 
også problemer af den 
slags, der giver nogle 
organisatoriske tæv – 
så det kræver 
mandsmod.” 
Henrik Studsgaard, 
Departementschef, 
Miljøministeriet 



 

 

cBrain  - The Process Company 
cBrain er en ingeniørvirksomhed med en solid softwareteoretisk baggrund. Vi hjælper med at skabe målbare effektiviseringsgevinster 

gennem digitalisering af forretnings- og videnprocesser. 

 

cBrain har kunder indenfor både stat, kommune, private virksomheder og organisationer. Det betyder, at vi ofte kan inspirere med 

utraditionelle løsninger ved at anvende ideer på tværs af traditionelle anvendelsesområder. 

 

Vi sikrer innovation og nytænkning gennem anvendelse af et velafprøvet metodesæt, kaldet ”det innovative rum,” hvor vi designer 

løsninger med udgangspunkt i brugeroplevelse og anvendelse. Det giver højere brugertilfredshed 

og reducerer omkostninger til implementering. 

 

cBrain er noteret på Nasdaq-OMX i København. 

Chat i F2 sætter nye standarder for sam-

arbejde på tværs af brancher. 

Af Jan Horsager 

De fleste af os bruger social teknologi hver 

dag i form af Facebook, LinkedIn og 

Twitter. Som både redaktør og research 

manager senest hos IDC har jeg også skre-

vet meget om, hvordan social teknologi 

kan blive til social business, hvis de sociale 

teknologier bruges til at løse konkrete 

opgaver i organisationen mere effektivt 

eller bedre. 

Til gengæld har jeg også brugt lang tid på 

at lede efter de løsninger – uden meget 

held. Hos cBrain har jeg fundet en: Den 

integrerede chat i F2. Og lad det bare 

være sagt: Det er den slags oplevelser, der 

er med til at få en gammel ”digitaliserings-

cirkushest” til at kaste sig over research i 

et softwarehus.  

Det springende punkt er integrationen af 

en relativ almindlig funktion som chat i en 

standard software som F2 til digital sags-

behandling og videnshåndtering.  Resulta-

tet er en avanceret dokumentdeling og 

kommunikation, som i min hverdag bety-

der, at jeg ikke længere sender mails med 

dokumenter rundt til kollegerne – og i min 

funktion er hverdagen en uendelig række 

af manuskript-iterationer, deling af re-

searchdokumenter og kommunikation fra 

forskellige møder.  

Dokumenterne er selvfølgelig oprettet 

direkte og bor i F2. Når jeg så skal spørge 

et par kollegaer om noget konkret i re-

search-arbejdet, så opretter jeg en chat 

direkte fra dokumentet. Et pop-up vindue 

åbner sig. Nu kan jeg vælge den eller de 

kolleger, der skal deltage (og se om de er 

tilstede). Når kolleger bliver inddraget i 

chatten, får de automatisk adgang til do-

kumentet. Og så kan samarbejdet begyn-

de. 

Dokumentet flytter sig ikke. Til gengæld 

bliver man heller ikke generet af kolleger-

nes svar, for de nyeste indlæg i en chat 

dukker op som en farvet taleboble i ind-

bakken i F2. 

Når en anden kollega skal læse manu-

skriptet kan jeg starte en ny chat. På den 

måde kan vi kommunikere uafhængigt af 

hinanden, selvom vi alle læser og arbejder 

på det samme dokument. Hele chatkon-

ceptet fungerer på tværs af enheder, så 

jeg kan læse og skrive chats på farten via 

telefonen eller, hvis jeg sidder med F2 

Manager i forbindelse med et møde. 

Den integrerede chat i F2 lever da også 

godt op til IDCs beskrivelse af social busi-

ness som muligheden for at skabe en ny 

slags workflow i organisationen, der mu-

liggør sociale forbindelser samt informati-

on og samtidig gør organisationens kom-

munikation mere uformel.  

Jeg har i min research  om anvendelsen af 

den integrerede chat  talt med brugere i 

fagforeninger, forsyning, ministerier og  

styrelser, som alle er begejstrede for de 

muligheder, som konceptet tilbyder. 

”Den integrerede chat sætter nye stan-

darder for samarbejde.” 

Sådan siger Anders Hjortshøj, der er pro-

jektchef og ansvarlig for anvendelsen af 

F2 hos godt 220 brugere i Djøf. Erfaringer-

ne fra cBrains kunder viser, at den integre-

rede chatfunktion hurtigt vinder indpas, 

selvom erfarne sagsbehandlere skal æn-

dre arbejdsmønstre for at få fuld glæde af 

den integrerede chat. 

”Anvendelsen af chatten i F2 stiger ek-

sponentielt,”  

Sådan siger Johnny Bjarking, der er an-

svarlig for anvendelsen af F2 blandt 140 

brugere i Ministeriet for By, Bolig og Land-

distrikter. Her oplever han, at anvendel-

sen af den integrerede chatfunktion hur-

tigt vinder indpas først og fremmest fordi, 

den knytter sig direkte til sagen, som man 

sidder og arbejder med. 

”Man kan sige, at chatten bruges til at 

etablere det samarbejde, som der natur-

ligt opstår et behov for, når man sidder og 

arbejder på en opgave. I stedet for at 

skrive en mail eller ringe, så kan man lave 

en chat direkte på det dokument, som det 

vedrører.  Og er en kollega ikke lige tilste-

de, så dukker den op i F2-indbakken,” 

siger Johnny Bjarking. 

Hos Djøf peger Anders Hjortshøj også på 

muligheden for at sondre mellem uformel 

og formel chat. For eksempel er organisa-

tionens HR-afdeling storbrugere af den 

formelle chat eller aktnoten, som gør det 

muligt at få skrevet alt ned omkring en sag 

uden at skulle lave et standarddokument 

efter en skabelon. 

Integreret chat sætter nye standarder for samarbejde 


