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It-understøttelse leveret via cloud-

løsninger giver lavere omkostninger, stør-

re fleksibilitet og den nyeste teknologi. 

Det gælder også F2 Cloud som kan indkø-

bes på den offentlige rammeaftale SKI 

02.19 Cloud og leveres for eksempel via 

Statens It Cloudcenter eller via cBrain. 

Af Jan Horsager 

Analyse: 

Cloudcomputing er en af de grundlæggen-

de drivkræfter i teknologiudvikling lige nu. 

Sammen med mobile løsninger, big data 

og sociale teknologier er cloud godt i gang 

med at revolutionere den måde arbejdsop-

gaver og processer bliver understøttet af 

it. 

It-understøttelse leveret som cloud bety-

der, at nogen andre driver computere og 

software, mens organisationens ledere og 

medarbejdere koncentrerer sig om at bru-

ge den it-service, der bliver leveret til at 

skabe værdi. Det er med andre ord den it-

service, der bliver leveret, som er kernen i 

den såkaldte cloudcomputing. 

Cloudcomputing har nok været et mode-

ord blandt analytikere de seneste år, men 

som med så mange af digitaliseringens 

modeord, er det først når ordene går af 

mode igen, at løsningerne for alvor bliver 

en del af indkøb og drift.  

F2 er fra starten udviklet som ægte stan-

dardmoduler. Det vil sige, at det er den 

samme software-kode som alle brugere 

anvender; mens måden løsningen bliver 

brugt og konfigureret naturligvis er forskel-

lig, afhængig af organisationens opgaver, 

størrelse og så videre. 

Standardmoduler er det optimale soft-

waredesign, når softwaren skal bruges til 

at understøtte opgaver via en cloud-

leverance. Men for at blive en effektiv it-

løsning skal modulerne også være integre-

ret solidt og effektivt, så vigtige opgaver 

som sagsbehandling kan løses sikkert og 

hurtigt.    

I dag bruger otte myndigheder F2 som 

elektronisk sags- og dokumenthåndtering 

via infrastrukturen hos hos Statens It 

Cloudcenter.  

Tre fordele ved F2 Cloud 
og cloudcomputing 

Analysehuset IDC nævner tre 
fordele ved at anvende cloud-
løsninger: 
 

 Elasticitet og skalerbarhed; 
F2 Cloud kan nemt og hur-
tig udvides via tilvalg af 
moduler fra den rene basis-
version til for eksempel 
avanceret digitalisering af 
opgaver med procesunder-
støttelse via tjeklister.  
 

 Omkostningsreduktioner; 
Hos Statens IT har kunder 
oplevet at spare op til 35 
procent alene på driftsom-
kostninger ved at vælge 
cloud-løsningen. I en cloud-
løsning sker afregningen 
efter forbrug (for eksempel 
pr. bruger) ligesom hard-
ware kan deles. Ved indkøb 
gennem SKI 02.19 er det 
ikke uvæsentligt, at der er 
mulighed for direkte tilde-
ling, da indholdet af ram-
meaftalen afløfter udbuds-
forpligtelsen.  Dermed 
sparer indkøber omkostnin-
gerne ved at lave udbud. 

 

 Hurtig adgang til ny funkti-
oner og teknologiudvikling; 
Med en cloud-baseret løs-
ning sker opdateringer og 
adgang til de nyeste funkti-
oner og integrationer. 
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Indkøbsprocessen 
med 02.19 er 
blevet meget nemmere 

F2 Cloud kan købes under SKI 02.19-

rammeaftalen. Rammeaftalen åbner mu-

ligheden for direkte tildeling.  

Af Jan Horsager 

Leverancemodel: 

Med den nye SKI 02.19 ASP/Cloud aftale 

har staten igen taget et stort skridt i ret-

ning af, at gøre indkøb af cloud-relaterede 

services meget nemmere. 02.19 aftalen 

blev første gang etableret tilbage i 2010, 

uden den store succes, men med den ny 

aftale, er der allerede kommet væsentligt 

flere services på og væsentligt mere inte-

resse for cloud services.  

Chefkonsulent hos SKI, Bjarne Jørgensen 

har stået for store dele af den nye aftale. 

Han er positivt overrasket over interessen 

og forklarer det med, at cloud-services er 

blevet mere modne 

og det er indkøber-

ne også.  

Effektiv 

indkøbsproces 

cBrain er på 02.19 

Cloud med hele 

produktfamilien for 

F2 og dermed er 

der åbnet for, at 

myndigheder kan få 

et komplet esdh-

system leveret som 

en cloudløsning og 

med betaling base-

ret på forbrug. 

SKI-aftalen åbner 

for en direkte tildeling, når indkøberen har 

vurderet services fra de leverandører, som 

er på 02.19 Cloud. Kommer F2  ud med 

den bedste rating, kan ordren tildeles 

uden yderligere udbud eller mini-udbud. 

Materialet til rammeaftalen er udformet, 

så indkøberen herefter kun behøver at 

udfylde en bestillingsblanket på få sider for 

at gennemføre ordren. Administrator hos 

kunden modtager et link til F2, deltager 

eventuelt på et administratorkursus og er 

nu klar til at sætte F2 op for organisatio-

nen. Opsætningen sker gennem admini-

stratormodulet, hvor brugere oprettes, 

roller tildeles og mange andre opsætnings-

muligheder er tilgængelige.  

Rammeaftalen SKI 02.19 giver også mulig-

hed for at indkøbe konsulentydelser til for 

eksempel støtte i forbindelse med uddan-

nelse i organisationen, opsætning med 

mere. 

Fremgangsmåde 

Inden der kan gennemføres en direkte 

tildeling, skal indkøber sikre, at F2 i en 

vurdering på en række faktorer herunder 

funktionalitet, timepris og kvalitet frem-

står som bedst i en rating. 

Det kan gøres ved 

at bruge SKI’s 

sammenlignings-

skemaer. Det kan 

også gøres ved for 

eksempel at gen-

nemføre en fore-

spørgsel hos de 

leverandører, som 

er med i ramme-

aftalen – en så-

kaldt teknisk afkla-

ring. 

I en teknisk afkla-

ring får indkøbe-

ren en bekræftelse 

af leverandøren 

på, at leverandø-

rens løsning i SKI 02.19 kan leve op til de 

forretningsmæssige og funktionelle behov, 

som organisationen har. Desuden be-

kræfter leverandøren prisen som indkøbe-

ren finder i materialet fra SKI. Denne be-

kræftelse tjener som nødvendig dokumen-

tation i forbindelse med at afløfte udbuds-

forpligtelsen. 

Rammeaftalen SKI 02.19 

Rammeaftalen løber frem til  
2018 og  omfatter delaftaler for: 

 Stat 

 Kommuner 

 Regioner 

 Undervisning 

 Forsyning 
 
Alle myndigheder, organisationer 
og virksomheder indenfor disse 
fem offentlige delområder, kan 
få leveret løsninger under ram-
meaftalen SKI 02.19. 

F2 Cloud hos Statens It 

I cView 02 2014 fortalte vicedi-
rektør Søren Ulrich Vulff om 
visionerne hos Statens It om at 
blive  rollemodel for næste ge-
neration af it-
serviceleverandører. Blandt 
andet ved at satse på cloud som 
leveranceform. 

F2 Cloud var den første soft-
ware, som Statens It kunne leve-
re til sine kunder via cloud-
computing. I dag får otte kunder 
leveret F2 Cloud hos Statens It. 

Blandt resultaterne er blandt 
andet op til 35 procents årlig 
besparelse på driftsomkostnin-
gerne og et mere stabilt produk-
tions- og testmiljø. 

”Vi ser os selv både som data-
centeret, men også som service-
leverandøren, der sætter dagsor-
denen. Man skal bare være klar 
over, at vores kunder ikke er 
særligt interesserede i cloud 
men derimod i pris, stabilitet i 
driften og datahåndtering”, 
sagde Søren Ulrich Vulff til cView 
02 2014.  

Rekvirer cView hos 

cview@cbrain.dk 

http://issuu.com/cbraincview/docs/cview_02_2014?e=11913694/7797296
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F2 består af basisproduktet F2 Arkiv og en 
lang række udvidelsesmoduler, der inte-
grerer forskellige funktioner i sagsbehand-
lingen. 
F2 Arkiv er den grundlæggende kerneydel-
se i F2, der indeholder følgende services: 
Søge-, arbejds- og sagsvindue. 
Herunder findes en kort beskrivelse af en 
række F2 udvidelsesmoduler:  
 
F2 Adgangsstyring 
Integrationsmodul der forenkler arbejdet 
med at administrere brugere ved integrati-
on af Active Directory og F2. Leverer rolle-
baseret adgang (login-styring) med organi-
sationsstyring, parter og integration med 
Active Directory (AD). 
F2 Aflevering til Rigsarkivet 
Modulet understøtter udarbejdelse af en 
afleveringsversion til Rigsarkivet. Afleve-
ringsversionen består af en afleveringsda-
tabase og dokumenter i tiff-formatet. An-
vendes også til løbende at analysere doku-
menter, som ikke kan laves til tiff  for ek-
sempel på grund af fejl i dokumentformat 
med mere. 
F2 Aktindsigt 
Baseret på en udsøgning af de akter, som 
er underlagt aktindsigten kan modulet 
støtte en produktion af den samlede 
aktindsigtsrapport. Rapporten dannes som 
en pdf med relevante metadata oplysnin-
ger og dokumentindhold. 
F2 Bestilling 
En bestilling i F2 er en formel anmodning 
til en anden F2 bruger eller enhed om at 
udføre en opgave med mulighed for blandt 
andet at sætte frister, ansvarsfordele og 
tilknytte en akt eller godkendelse som svar 
på bestillingen. Til modulet kan vælges 
eksterne bestillinger, så der også på tværs 
af myndigheder, kan understøttes bestil-
lingsforløb for koncerner. 
F2 Blanket og proces for ”Giv et praj” 
F2 Blanket og proces understøtter selvbe-
tjening på nettet med henblik på at afgive 
en ”information/praj” til en myndighed. 
Den afgivne informationen opretter en sag 
i F2 med et tilknyttet sagsforløb og støtter 
medarbejderen i behandling af sagens 
faser, aktiviteter, blanketter og sagsinfor-
mation.  
F2 Blanket og proces for ”Godkendelser” 
F2 Blanket og proces understøtter selvbe-
tjening nettet med henblik på at søge en 
godkendelse hos en myndighed. Ansøgnin-
gen opretter en sag i F2 med et tilknyttet 
sagsforløb og støtter medarbejderen i 
behandling af sagens faser, aktiviteter, 
blanketter og sagsinformation 
F2 Blanket og proces ”Klager” 
F2 Blanket og proces understøtter selvbe-
tjening på nettet med henblik på at afgive 
en ”klage” hos en myndighed. Den afgivne 
klage opretter en sag i F2 med et tilknyttet 

sagsforløb og støtter medarbejderen i 
behandling af sagens faser, aktiviteter, 
blanketter og sagsinformation 
F2 Byggesag 
F2 Byggesag er en opsætning af procesun-
derstøttelsen, som støtter sagsbehandle-
ren i arbejdet med en byggesag. Procesun-
derstøttelsen inkluderer blandt andet op-
rettelse, dirigering, sporing, overdragelse 
og lukning af procesrelaterede byggesager. 
Sammen med modulet kan tilvælges en 
BOM Connector, således at sager fra Kom-
bit portalen kan overføres direkte i F2. 
F2 cLearning 
F2 cLearning er en service med en række 
korte pædagogiske videoklip, som instrue-
rer i korrekt anvendelse af F2. 
F2 cPort LIS og Analyse 
Modulet anvendes til at trække data ud på 
tværs af F2 med henblik på at danne ledel-
sesrapporter eller andre former for analy-
se. F2 cPort indeholder blandt andet præ-
definerede rapportpakker, der dækker 
typiske rapportbehov i de offentlige insti-
tutioner.   
F2 CPR- eller CVR-integration 
Med F2 CPR– eller CVR-integration med 
abonnement eller opslag integreres sags-
behandlingen i F2 direkte med registrene. 
Dermed kan data indgå direkte i sagsbe-
handlerens arbejdsgang og anden kommu-
nikation. 
F2 cSearch 
F2 cSearch er et effektivt søgeværktøj til 
F2, som viser søgeresultatet ud fra en dy-
namisk søgning. Der er fokus på hastighed 
og relevant søgning i forhold til det som 
brugeren har arbejdet på. cSearch går på 
tværs af F2 og de mobile løsninger. 
F2 Datakonvertering  
F2 Datakonvertering anvendes, hvor myn-
digheden ønsker at overføre data fra et 
tidligere ESDH system.  
F2 Digital Post (eBoks) 
F2 Digital Post benyttes til at sende digital 
post til borgere og virksomheder via eBoks. 
Modulet anvender CPR- eller CVR-nummer 
til at identificere modtageren. Sagsbe-
handleren kan med et enkelt klik i F2 sen-
de brevet med bilag til modtagerens digita-
le postkasse. Og modtageren kan svare  
sagsbehandleren direkte. 
F2 Exchange, Gmail elle Notes integration 
Muliggør en integration til andre mailsy-
stemer, således at medarbejderen kan 
vælge at arbejde fuldt ud i F2, hvor mail 
overføres og sendes fra F2.  
F2 Fjernprint 
F2 Fjernprint understøtter direkte kommu-
nikation med Strålfors Connect, der er en 
webservice, som enten leverer et brev fra 
en myndighed digitalt til modtageren via 
eBoks eller sørger for udprintning, kuverte-
ring og forsendelse af brevet som fysisk 
brev. 

 

F2-modulerne 

F2 i arbejde 

 Beskæftigelsesministeriet 

 Klima-, Energi- 
og Bygningsministeriet 

 Miljøministeriet 

 Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter 

 Ministeriet for Børn, 
Ligestilling, Integration og 
Sociale Forhold 

 Statsministeriet 

 Transportministeriet 

 Udenrigsministeriet 

 Økonomi- 
og Indenrigsministeriet 

 
 

 Digitaliseringsstyrelsen 

 DMI 

 Energistyrelsen 

 Erhvervsstyrelsen 

 Statsforvaltningen 

 Grønlands Selvstyre 
 

 Professionshøjskolen 
Metropol 

 ITU 

 RUC 
 

 Gentofte Kommune 

 Rudersdal Kommune 
 

 Vestforsyning 
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F2 Flersprog 
F2 Flersprog tillader den enkelte bruger 
ved log-in at bestemme i hvilket sprog, 
brugeren ønsker at bruge F2. Disse F2 
Sprogmoduler fungerer individuelt for 
brugerne og bevirker, at alle menuer, 
hjælpetekster etc. er i det ønskede sprog. 
F2 Flettemodul 
F2 Flettemodul automatiserer en lang 
række forvaltningsopgaver i forbindelse 
med produktion af forskellige dokumenter 
til borgere og virksomheder. Via de skabe-
loner, som anvendes til dokumentproduk-
tion i F2, kan der flettes relevante me-
tadata fra sag, akt, dokument og parter, 
ligesom der i skabelonerne kan trækkes 
på et fælles frase-arkiv til flettetekster. 
F2 GIS Integration 
F2 GIS kort Integration integrerer anven-
delsen af geografisk data fra forskellige 
digitale kortservices. Sagsbehandleren kan 
således stedfæste en sag ved forskellige 
metoder herunder via et GIS system med 
tilhørende kortudsnit, uden at forlade F2.   
F2 Godkendelser 
F2 Godkendelser understøtter en eller 
flere personers godkendelse af en ar-
bejdsopgave og tilhørende dokumenter. 
Understøtter en fleksibel opbygning af 
godkendelsesforløb, både horisontalt og 
vertikalt. Giver overblik over godkendel-
sesforløb, deadlines og historik. Fungerer 
på tværs af enheder. 
F2 Manager 
F2 Manager er en app til iPad og iPad 
mini, som understøtter dagsordensmateri-
ale og godkendelser til ledelsen. Effektivt 
værktøj til distribution af f.eks. mødema-
teriale. Understøtter annoteringer direkte 
i app-en og offline-arbejde, så der kan 
arbejdes uden netadgang i for eksempel 
fly. 
F2 Metadata Remover 
F2 Metadata Remover sikrer, at der ikke 
udsendes dokumenter med uønskede 
metadata. Det er f.eks. Wordfiler, som 
kan indeholde metadata om opretteren, 
som derved slettes. 
F2 Mini VPN 
Modulet understøtter, at F2 Manager 
fungerer indenfor en mobile device mana-
gement-løsning (MDM) og dermed er 
underlagt en udvidet administration fra 
en central it-organisation. 
F2 Minister 
F2 Minister er en iPad-app til ministerens 
godkendelser af forelæggelser, der af 
ministersekretariatet er markeret til at 
blive lagt til ministeren på dennes iPad.  
F2 Mødemodul 
F2 Mødemodul understøtter en fuld dags-
ordensproduktion af materiale fra F2 på 
tværs af sager og dokumenter. Der under-
støttes udsendelse til deltagere eksternt 
eller via F2 Manager. Afgivelse af referat 
med udsendelse og automatisk journalise-
ring af referater/afgørelser på de relevan-
te sager. 

 
F2 Online-adgang 
F2 Online-adgang giver mulighed for at 
stille information på en akt eller sag til 
rådighed for medarbejdere, borgere eller 
virksomheder via hjemmesider eller andre 
kanaler. 
F2 Organisationsændring 
Modulet anvendes typisk i forbindelse 
med ressortomlægninger, hvor større 
eller mindre dele af en organisation skal 
splittes op og enten overføres til en selv-
stændig organisation eller flettes ind i en 
eksisterende organisation. 
F2 Procesunderstøttelse Suite 
F2 Procesunderstøttelse giver mulighed 
for at knytte et bestemt sagsforløb til en 
sag. Sagsforløbet understøtter individuelle 
eller fagspecifikke processer i sagsbehand-
ling.  
F2 REST API Suite 
Rest API-modulet gør det muligt at hånd-
tere dataudvekslinger mellem F2 og andre 
it-systemer. Ved at anvende interfacet 
overholdes adgangsforhold og standarder 
ved udveksling af data. 
F2 Security Server  
F2 Security Server er virusscanning af 
databasemodulet og understøtter virus-
scanning af de dokumenter som kommer i 
F2.  
F2 Selvbetjening Suite 
Selvbetjeningen anvender bl.a. elementer  
fra procesunderstøttelsen, så borgere og 
virksomheder egentlig udfører en medbe-
tjening af de oplysninger, som sagsbe-
handleren skal registrere. Herefter op-
rettes der automatisk en sag med rette 
sagsforløb. 
F2 Styringsreol 
Modulet kan give en organisation et gra-
fisk styringsoverblik over den produktion 
af f.eks. sager, som er i 
gang i myndigheden. Med 
overblikket er det muligt at 
få indsigt i sagernes priori-
tering  og status. 
F2 Timeregistrering 
Modulet understøtter en 
automatisk opsamling af 
den tid, en medarbejder 
arbejder på en sag i F2. 
Den opsamlede tid giver 
viden om det faktiske tids-
forbrug og giver input til sagsbehandle-
rens timeregistrering eller en mere detal-
jeret opfølgning på den ressourcemæssige 
indsats i konkret sager.  
F2 Touch 
F2 Touch giver webadgang til F2. Modulet 
giver således adgang til F2 på tværs af 
stationære og mobile enheder via en 
browser. I F2 touch er det muligt for bru-
geren at udføre en lang række opgaver 
herunder behandle mails, chats, ansvars-
placere, godkende, og skrive noter med 
mere. 

Rekvirer brochuren om F2 hos 

cview@cbrain.dk 

F2 Cloud kan indkøbes på den 

offentlige rammeaftale SKI 02.19 

Cloud og leveres via Statens It 

Cloudcenter eller cBrain. 

Mere information om F2 og F2 

Cloud: cview@cbrain.dk 
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Tjeklister kan 
 revolutionere 
 procesunderstøttelse 

Arbejdet med procesunderstøttelse er 

afgørende for digitalisering. Forskning 

peger i samme retning, som de resultater 

cBrain oplever i anvendelsen af tjekliste-

paradigmet. 

Af Jan Horsager 

Interview: 

Processer er de ultimative komponenter i 

digitalisering. Det er muligheden for at 

omsætte processer til 1 og 0, der er 

grundlaget for automatisering og it-

understøttelse af arbejdsopgaver.  Derfor 

er evnerne til at forstå arbejdsopgaver og 

omsætte dem til processer helt central i 

digitaliseringen. 

På IT-Universitetet i Københavnerbydelen 

Ørestaden forsker associeret professor 

Thomas Hildebrandt netop i disse områ-

der. Hans forskning er en del af Computa-

tional Artifacts (CompArt) projektet, som 

er støttet af Veluxfonden. Så cView invite-

rede ham og cBrains Michael Madvig til en 

snak om procesunderstøttelse. 

Michael Madvig er løsningschef i cBrain og 

blandt andet ansvarlig for arbejdet med at 

omsætte arbejdsopgaver til processer, der 

kan understøttes af det digitale produkti-

onssystem F2.  Et arbejde domineret af et 

tjeklisteparadigme, som ser ud til at kun-

ne revolutionere arbejdet med digital 

procesunderstøttelse. 

Swimlane-diagrammet er den klassiske 

måde at beskrive en proces og vise, hvor-

dan opgaver og underprocesser hænger 

sammen ved at illustrere dem i baner. 

Banerne viser, hvem eller hvornår en op-

gave skal løses, og med pile samt linjer 

illustreres rækkefølgen af opgaveløsnin-

gen. 

Mistet den vigtigste information 

”Diagrammet er en måde at se, hvordan 

opgaverne i en proces ser ud. Men ikke 

hvorfor – og dermed har diagrammet 

mistet den vigtigste information i proces-

sen,” siger Thomas Hildebrandt. 

Oversættelsen af swimlane-diagrammet 

foregår så ved at skrive softwarekode, der 

understøtter opgaverne, men som sjæl-

dent opfylder de betingelser, man ikke 

kender til i en opgave eller ændringer i 

forbindelse med sagsbehandlingen. 

”Procesunderstøttelse skal forsøge helt at 

fjerne rækkefølgen i opgaver og erstatte 

den med logisk afhængighed. Afhængig-

heden skal deklareres på de efterfølgende 

aktiviteter, så en bestemt handling først 

kan udføres efter en anden handling i 

stedet for at kode rækkefølgen af handlin-

ger,” siger Thomas Hildebrandt. 

Det er tankegods, der underbygger de 

resultater som cBrain har oplevet gennem 

de seneste års arbejde med at understøtte 

processer i forvaltningen digitalt. Michael 

Madvig fortæller om lange workshops 

med tegninger af diagrammer med opga-

ver, som kun gav et overordnet billede af 

opgaveløsningen. 

”Det var så lige indtil, der var nogen som 

hev en tjekliste op af skuffen og sagde: I 

praksis er det jo sådan her vi gør. Så var 

tjeklisteparadigmet i F2 født.” 

Relaterer til hverdagen 

”Swimlane-diagrammer med en beskrivel-

se af en arbejdsgang kan sagsbehandlerne 

i en organisation godt nikke genkendende 

til. Men når der kommer en tjekliste på 

bordet, så bliver der diskuteret indgående 

og lavet ændringer; ganske enkelt fordi 

det relaterer til sagsbehandlerens hver-

dag,” siger Michael Madvig.  

Tjeklisten rummer på en gang effektivitet 

med varians afhængig af sagsbehandlin-

gen og fleksibilitet afhængig af sagsbe-

handlerens erfaring. Og det er netop tjek-

liste paradigmet, der ligge til grund for 

procesunderstøttelsen i F2.  

I F2 er der samtidig udviklet et redige-

ringsværktøj,  der uden programmering 

giver mulighed for at redigere tjeklister og 

lave nye uden det bliver en kæmpe konsu-

lentopgave eller it-projekt.  

 

”Procesunderstøttelse skal 

forsøge helt at fjerne rækkeføl-

gen i opgaver og erstatte den 

med logisk afhængighed” 

Thomas Hildebrandt 

Associeret professor, ITU 

”Det var så lige indtil, der var 

nogen som hev en tjekliste op 

af skuffen og sagde: I praksis er 

det jo sådan her vi gør. Så var 

tjeklisteparadigmet i F2 født.” 

Michael Madvig 

Leverancechef, cBrain 
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Produktfokus: 

Den digitale understøttelse af opgaverne i 

sagsbehandlingen er helt central i Stats-

forvaltningens digitale revolution. Med 

implementeringen af F2 foregår behand-

lingen af skilsmissesager nu for eksempel 

efter et tjeklisteparadigme, der vejleder 

sagsbehandleren i de tilknyttede opgaver. 

En tjekliste består af en række forskellige 

opgaver, der kan variere afhængig af sa-

gen. Hvis der for eksempel er børn i et 

forhold, skal der løses en række opgaver, 

som har med forældremyndighed at gøre. 

Er der ikke enighed mellem forældrene 

om forældremyndighed, så udløser det 

andre opgaver, end hvis der er enighed og 

så videre. 

Variantstyring 

Det er disse variationer, som afgør, hvilke 

opgaver sagsbehandleren skal løse under 

sagsbehandlingen. I forbindelse med Æg-

teskabsprotokollen hos Statsforvaltningen 

er der omkring 80 variantdefinitioner, der 

kombineret med hinanden vejleder sags-

behandleren i arbejdet. 

Undervejs i sagsbehandlingen defineres 

opgaverne afhængig af de data, som sags-

behandleren for eksempel indtaster under 

vilkårsforhandlinger i en skilsmissesag. 

Samtidig oprettes de dokumenter auto-

matisk, som skal bruges i sagen: breve, 

aftaler, bevillinger, afslag og så videre 

afhængig af sagen og organisationen. 

Automatisk dokumentproduktion 

Dokumentproduktion er tæt knyttet til de 

variantdefinitioner, som skaber tjeklister-

ne i sagsbehandlingen. Afhængig af vari-

anterne kan dokumenterne nemlig finde 

data og fraser som skal bruges til at danne 

dokumenterne og flette dem ind, så doku-

menterne bliver klar til udsendelse. 

Det er Claus Mølgaard Laustsen, konsu-

lent hos cBrain, der fortæller om anven-

delsen af F2-softwaren hos Statsforvalt-

ningen. Han har som en del af cBrains 

leveranceorganisation været med til at 

konfigurere F2-softwaren for Statsforvalt-

ningen. 

Processer konfigureres 

”F2 er standardsoftware, hvor procesun-

derstøttelsen konfigureres - det vil sige, at 

der ikke skal skrives kode men alene æn-

dres indstillinger i standardsoftwaren”, 

siger Claus Mølgaard Laustsen og peger 

på, at det er helt centralt fordi konfigure-

ring gør det lettere for organisationen at 

ændre og udvikle processerne, når F2 er 

implementeret. 

Organisation kan nemlig selv ændre og 

udvikle de digitale processer, når der for 

eksempel kommer lovændringer, organi-

sationen ændrer sig eller lignende. 

For Claus Mølgaard Laustsen er det også 

vigtigt at understrege, at tjeklisteparadig-

met ikke binder sagsbehandlerne; hverken 

af opgaverne eller rækkefølgen. Det er 

sagsbehandleren, der med sin faglighed 

træffer beslutningerne i sagsbehandlin-

gen. 

Tjeklisteparadigmet i funktion 

Statsforvaltningens F2 

F2 erstatter Statsforvaltningens 
14 år gamle esdh-løsning samt en 
række fagsystemer. Løsningen 
blev beskrevet i cView 01 2015: 

Statsforvaltningen har cirka 550 
ansatte, der løbende arbejder på  
30.000 sager. Hos Statsforvalt-
ningen er især 5 moduler i fokus: 

F2 Aktindsigt til generering af 
aktindsigtsrapporter. 

F2 Digital Post Strålfors integrati-
on til aflevering af post i eBoks 
eller til fjernprint. 

F2 Flette og frasearkiv til auto-
matisering af dokumentprodukti-
on. 

F2 Procesunderstøttelse til un-
derstøttelse af sagsforløb, der 
varierer afhængig af sagens type. 

F2 Styringsreol til overblik over 
og styring af sagsproduktionen. 

Rekvirer cView hos 

cview@cbrain.dk 

http://issuu.com/cbraincview/docs/cview_01_2015?e=11913694/11914423


 

 

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. 

Kontakt cView 

Har du spørgsmål om cBrains 

produkter og aktiviteter eller 

indholdet i cView, så send en 

mail til cview@cbrain.dk 

Læs mere om livet hos cBrain, 

cBrains produkter og digitalise-

ring i det hele taget på cView.dk 

cBrain har lanceret et nyt modul til F2, der 

understøtter en automatiseret tidsregistre-

ring i forbindelse med sagsbehandling. Tids-

registrering indgår stadig oftere i den offent-

lige forvaltning i forbindelse med effektivise-

ring og fakturering. 

Det nye timeregistreringsmodul under-

støtter opsamling af den tid, som en medar-

bejder bruger 

på arbejdet med 

en  sag i F2. 

Indtil nu har 

detaljeret tids-

registrering 

været en opga-

ve, som skulle 

varetages ved 

hjælp af særlige programmer og dermed 

været en ekstra belastning og omkostning i 

forbindelse med sagsbehandlingen. 

"Her adskiller det nye F2-modul sig, fordi F2 

Timeregistrering er fuldt integreret med 

sagsbehandlingen. Det betyder, at det nye 

modul kan følge med i sagsbehandlerens 

arbejde og automatisk registrere de opga-

ver, som sagsbehandleren udfører." 

Det fortæller Per Tejs Knudsen, der er CEO i 

cBrain og fortsætter:  "På grundlag af den 

tidsregistrering danner F2 Timeregistrering 

et forslag til timeseddel, fordelt på sager og 

aktiviteter. Det sparer tid i sagsbehandlin-

gen og sikrer en højere kvalitet i tidsregistre-

ringen", siger han. 

Stadig flere offentlige myndigheder indfører 

en detaljeret 

tidsregistrering. 

Ved at synliggø-

re, hvad timerne 

bliver brugt på i 

forvaltningen, er 

det muligt at 

opnå en mere 

effektiv anven-

delse af forvaltningens ressourcer. Ligeledes 

kan medarbejdere bedre dokumentere, 

hvad tiden bruges til. 

Lige nu vokser kravet også til offentlige myn-

digheder om at basere opkrævningen af 

gebyrer hos borgerne på den tid, som rent 

faktisk er brugt på arbejdet i forbindelse 

med for eksempel byggesagsbehandling. 

Hidtil har opkrævningen typisk været base-

ret på faste takster. 

Nyt F2-modul: Detaljeret tidsregistrering 

© svort - Fotolia.com 

Første F2 pilot-projekt i Storbritannien 

The Royal Borough of Windsor and Maiden-

head Council har indgået aftale med cBrain 

om et F2 pilotprojekt.  

Dermed er The Royal Borough of Windsor 

and Maidenhead Council den første offentli-

ge myndighed i UK, som afprøver den dan-

ske F2 forvaltningsmodel og F2-løsningen. 

Der er tale om en  enhedslig myndighed i et 

område, som blandt andet er kendt for det 

kongelige Windsor Castle. 


