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Det behøver ikke 

at være så svært 

 02 2016 

F2 Tjeklister udfordrer den traditionelle procestænkning. Statsforvaltningen 
viser vejen. Det har ført til en nominering til Digitaliseringsprisen 2016 og 
markante besparelser både for forvaltningen og borgerne:  
 

 Omkostninger til sagsbehandling i ægteskabssager er reduceret med 50 procent 

 Gebyret for borgere er sænket fra 900 til 420 kroner i ægteskabssager 

 Sagsforløb vedligeholdes direkte i F2 uden programmering 

 



 

 

Baseret på tjeklister og standardsoftware. Det har givet mar-

kante resultater og en nominering til Digitaliseringsprisen. 

Statsforvaltningen har implementeret standardsystemet F2 

som fundament for deres omfattende forandringsledelsespro-

jekt.  

F2 udgør nu en samlet og fuldt integreret produktionsplatform 

for Statsforvaltningens arbejde, og F2 har gjort det muligt for 

organisationen at udvikle nye og intelligente digitale løsninger.  

Projektet Medbetjening, hvor brugeroplevelsen er i højsædet, 

helt fra ansøgning, til ægtefællerne modtager en separations- 

eller skilsmissebevilling, har givet Statsforvaltningen en nomi-

nering til Digitaliseringsprisen 2016 i kategorien Dommernes 

Specialpris. 

Forvaltningens moderniseringsprojekt 

I 2014 påbegyndte Statsforvaltningen et stort digitalt moderni-

seringsprojekt, som løber frem til 2016. Målene er bl.a. en 

styrket borgerbetjening og effektivisering, fordi Statsforvaltnin-

gens  bevilling reduceres markant i  perioden frem til 2016. 

Hastighed 

Det betyder, at hastighed er en vigtig faktor, og moderniserin-

gen af det centrale sagsbehandlingssystem var første led i digi-

taliseringen.  Så allerede ved årsskiftet 2014/2015, efter et 

samlet projektforløb på kun 6 måneder, blev den hidtidige 

platform til sagsbehandling udskiftet med F2, hvor 550 medar-

bejdere på 9 lokationer samtidigt gik i drift.  

Den nye F2-platform omfatter bl.a. også et fuldt integreret 

ledelsessystem, en såkaldt styringsreol, som viser sagsproduk-

tionen i realtid. 

Parallelt med udskiftning af den centrale platform, arbejder 

Statsforvaltningen med en effektivisering af de enkelte sags-

områder. Statsforvaltningen har en stor produktion med ca. 

200.000 afgørelser om året, hvorfor selv- og medbetjening 

udgør et stort effektiviseringpotentiale. 

Ny tilgang 

Traditionelt er store offentlige digitaliseringsprojekter baseret 

på langvarige udbud, komplekse tekniske design og store ud-

viklingsprojekter.  De er ofte baseret på tilretning af standard-

ramme-systemer, hvor ikke mindst integrationer gør det van-

skeligt at understøtte en effektiv performance og en god bru-

geroplevelse.  

F2 udfordrer den traditionelle tilgang og tilbyder "No more big 

IT". En helt ny tilgang, hvor fagprocesser og selvbetjening op-

sættes direkte i et fuldt integreret standardsystem. Uden pro-

2     cView 02 2016 

Ny vej til digitalisering af   

komplekse fagsystemer 

F2 understøtter alle brugere og processer "væg-til-væg", fra borgerens selvbetjening til sagens afslutning. Alle data lagres i et fælles 

digitalt arkiv, og alle brugere arbejder på originale data, online, uanset om de benytter PC eller Web.  

Ved hjælp af sagstabeller med tjeklister kan standard-F2 konfigureres til at understøtte selvbetjening og fagspecifikke sagsgange. Stan-

dardinterfaces sikrer effektiv integration til andre systemer, eksempelvis digital post og CPR. 
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grammering og baseret på et unikt tjekliste-koncept. 

Statsforvaltningen har vist, at den nye tilgang virker i praksis og 

skaber målbare resultater. 

Målbare resultater 

Håndtering af ægteskabssager er et af de store og komplekse 

fagområder hos Statsforvaltningen. Gennem implementering 

af en ny digital løsning til ægteskabssager, dækkende alle opga-

ver fra selv- og medbetjening til afgørelse og arkivering, har 

Statsforvaltningen opnået både markante effektiviserings-

gevinster og en bedre borgerbetjening.  

Efter implementering af F2, har Statsforvaltningen reduceret 

omkostningerne ved sagsbehandling i ægteskabssager med 

cirka 50%. Udover kortere sagsbehandlingstid har det for bor-

gerne betydet, at gebyret for borgere i ægteskabssager  er 

sænket fra 900 kroner til 420 kroner  

I ukomplicerede sager om konfirmationsbidrag betyder digitali-

seringen, at mange borgere nu oplever en reaktionstid, som er 

reduceret fra  flere dage til  5 minutter som følge af  en mar-

kant nedsættelse af tiden brugt på journalisering, visitationen 

og høringsprocessen. 

Tjeklister 

F2 gør det muligt at understøtte komplekse fagprocesser væg-

til-væg, baseret på en helt ny tilgang, hvor processer beskrives i 

form af tjeklister. 

Tjeklisterne i F2 styrer individuelle fagprocesser, væg-til-væg, 

fra selv- og medbetjening til sagsarkivering, med indbygget 

kvalitetsstyring, sagshjælp og online ledelsesrapportering, samt 

med integrationer til eksterne systemer som digital post og 

CPR. 

Fuldt integreret: Alt på et sted 

Standardsystemet F2 understøtter alle brugere i samme sy-

stem. Samtidig arbejder alle brugere ud af en fælles database, 

som indeholder alle sager og dokumenter. 

For Statsforvaltningen betyder F2, at borgeren nu kan arbejde 

med egne sager direkte i samme system som sagsbehandleren. 

Det sparer integrationer og kopiering af data. 

Og det betyder, at borgeren i praksis kan overtage og udføre 

en række af sagsbehandlerens hidtidige opgaver.  

Standardsystem 

De fagspecifikke tjeklister med tilhørende felter osv. kan op-

sættes og konfigureres direkte i F2 uden programmering.  

Kombinationen af tjeklister og standardsoftware sikrer en hur-

tig og agil implementering. Det betyder, at der ikke længere er 

behov for store udbud og langvarige udviklingsprojekter. Og 

det betyder, at fagprocesser løbende kan optimeres og æn-

dres, eksempelvis i forbindelse med ændring af lovgivning eller 

organisatoriske ændringer. 

F2 kan afprøves og anskaffes uden udbud på en SKI 02.19-

aftale, og F2 kan leveres som en sikker cloud-service fra F2 

Cloud Centret hos Statens IT.  

Det sikrer nem og hurtig anskaffelse, med mulighed for proof-

of-concept og trinvis implementering, og det sikrer minimale 

driftsomkostninger. 

F2 og sagstabellerne styrer de forskellige fagprocesser væg-til-væg.  Eksemplet her er fra Statsforvaltningen, hvor borgeren log-

ger ind med NemId, hvorefter F2 vælger det relevante sagsforløb, og layout (web layout). Behandlingsplanen styrer hele forlø-

bet; fra borgeren har udfyldt formularen, og sagen automatisk oprettes i F2, kommunikation med CPR, betaling af gebyr, gene-

rering og udsendelse af breve via Digital Post og frem til sagsafslutning og bevilling af skilsmisse. 



 

 

F2 genererer automatisk den rigtige internetformular, baseret på 

Blanketbeskrivelsen.  Eksemplet  her er fra Statsforvaltningen. 

Fagprocesser oprettes i F2 ved hjælp af en pro-

ceseditor, med samme struktur og interface som 

brugergrænsefladen.  

Og det er nemt at konfigurere og vedligeholde 

fagprocesser i F2: 

 Blanketter beskriver selvbetjeningssider 

 Sagens oplysninger indeholder 

   de fagspecifikke felter 

 Opsætning styrer varians. For eksempel hvilke 

   opgaver,  som er relevante i en konkret sag 

 Behandlingsplanen beskriver de overordnede 

   faser med tilhørende opgaver 
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Sagens oplysninger indeholder alle de fagspecifikke felter. Nye 

felter kan tilknyttes uden programmering. 

Behandlingsplanen er en tjekeliste, som består af faser med tilknyttede 

opgaver. Variansstyringen afgør, hvilke opgaver, som er relevante i den 

aktuelle sag for eksempel bevillingstype. Progressbar viser fremdriften. 

Opret dine egne sagsforløb direkte 
i F2. Uden programmering 



 

 

cView 02 2016     5 

Styringsreolen giver overblik 
og kontrol over produktionen 

F2 Styringsreol arrangerer sager i forskellige grupperinger—

såkaldte reoler. Der opstilles et valgfrit antal reoler for hele 

organisationen med forskellige underinddelinger (hylder). Det 

er valgfrit, hvordan organisationen vil definere disse hylder, 

ligesom det er muligt at definere nye hylder efter behov. De 

sager, der vises på hylderne kan opmærkes med forskellig farve 

efter reolstatus. Aktens reolstatus kan f.eks. fortælle, om sagen 

er klar til at blive behandlet eller mangler noget, inden sagsbe-

handlingen kan påbegynde.  

Scenarierne kan variere fra organisation til organisation, men 

F2 Styringsreol vil give et grafisk overblik over opgaver og 

deadlines. Derudover kan styringsreolen benyttes som styrings- 

og ledelsesværktøj og gøre det lettere for både ledelse og med-

arbejdere at styre ressourcer og styrke effektiviteten, ligesom 

styringsreolen kan skabe overblik og optimere arbejdsgange 

for derved at højne produktiviteten. 

F2 Styringsreol tilgås direkte i F2. Det betyder, at brugeren har 

direkte adgang til F2 Styringsreol fra sin desktop. Alt efter hvil-

ke valg der er taget omkring organisering og styring, vil opmær-

kede sager lægge sig på styringsreolens hylder. Med et dob-

beltklik på den relevante hylde, åbnes en oversigt over de akter 

og tilknyttede dokumenter, som brugeren har adgang til at se 

og som passer med de søgekriterier, der er defineret for den 

pågældende hylde. Brugeren kan i oversigten udvælge en rele-

vant akt og straks starte sagsbehandlingen.  

 

For den enkelte bruger er det således slut med at skifte mellem 

forskellige programmer, da styringsreolen sikrer, at alt er sam-

let et sted. F2 Styringsreolen optimerer sagsflow og arbejds-

proces for brugeren, ligesom den sikrer, at brugeren hurtigt og 

effektivt kan finde og få overblik over de sager, der kræver 

brugerens opmærksomhed.  

Styringsreolen gør det lettere for både ledelse og medarbejdere at styre ressourcer og styrke effektiviteteten.Ved et klik på en styringsreol 

fremkommer de relevatne hylder til højre i vinduet. Hylderne vies i henhold til konfigurationene for den pågældende styreingsreol og består af 

et antal sager, der opfylder hyldernes søgekriterier. 
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Statsforvaltningen var nomineret til Digitaliseringsprisen 

2016 for den medbetjeningsløsning, som er baseret på for-

valtningens digitale produktionsplatform F2. Målet er at være 

bedst til borgerservice. 

”Lige nu er forretningsstrategien digitalisering i Statsforvaltin-

gen. Det er afgørende at lederne er gode til at tænke teknolo-

gien ind i deres processer.” 

Ordene kommer fra Rasmus Kruse, der er it- og administrati-

onschef i Statsforvaltnignen. 

”Så skal vi holde fast i at starte i det små og så skalere i stedet 

for at ville løse alting på en gang.” 

It- og administrationschef Rasmus Kruse kom et skridt nærme-

re målet om at være bedst til borgerservice, da Statsforvaltnin-

gen i oktober 2015 tog en ny med- og selvbetjeningsløsning i 

brug. Med løsningen bliver de data, som borgere og andre 

parter selv leverer, integreret direkte i forvaltningens digitale 

sagsbehandling. 

Statsforvaltningen tog den nye digitale produktionsløsning i 

brug ved årsskiftet 2014/2015, blandt andet med tjeklistebase-

ret procesunderstøttelse i ægteskabssager. Med- og selvbetje-

ningsløsningen er det næste skridt i forvaltningens digitalise-

ringsstrategi. Besparelserne er til at få øje på. 

Markante besparelser 

Ifølge Rasmus Kruse er effektiviseringer, som den digitale sags-

behandling fører til i ægteskabssager, den primære årsag til, at 

forvaltningen har reduceret omkostningerne på området med 

50 procent og sænket gebyret for borgere i ægteskabssager fra 

900 til 420 kroner. På samme måde er sagsbehandlingstiden i 

ukomplicerede sager om konfirmationsbidrag reduceret med 

flere dage.  Det er den slags markante besparelser, som Ras-

mus Kruse og Statsforvaltningens medarbejdere skal levere for 

at dokumentere afkastet af investeringen i den digitale sagsbe-

handling. 

Statsforvaltningen har siden 2013 brugt mellem 20 og 25 milli-

oner kroner på it-systemer mv. En skarp kontrast til tidens 

overskrifter om it-skandaler i 100 millioner kroners klassen. 

 

”Vi har fået en løsning med en meget stor kompleksitet. Udfor-

dringen i denne type løsninger ligger i ledelsen: Procesunder-

støttelse baseret på tjeklister i stedet for traditionelle swimla-

nediagrammer kræver, at man kender sin forretning og har 

overvejet både hvordan opgaver kan og skal løses,” siger Ras-

mus Kruse. 

Realiserer de økonomiske mål 

Hans egen placering i Statsforvaltningens ledelse gør det mu-

ligt at udnytte teknologien optimalt. På den måde er forvaltnin-

gen godt på vej til at realisere de økonomiske mål, som Folke-

tinget stillede op med Finansloven i 2013. 

”Lige nu er der meget fokus på, om det giver mening at bruge 

begrebet digital ledelse. For hvad er digital ledelse andet end 

en ny diskurs; ingen kunne drømme om at ansætte en chef, 

som ikke kan økonomi eller HR. På samme måde, mener jeg 

ikke, at man i dag kan ansætte chefer, som ikke kan noget digi-

talisering – ikke på kodeniveau men som kan se de strategiske 

muligheder og udnytte digitalisering i understøttelsen af pro-

cesser.” 

Udover at håndtere et bevillingsfald på 90 millioner kroner 

over fire år, så øger Statsforvaltningens digitalisering serviceni-

veauet over for borgerne betragteligt, med den nye med- og 

selvbetjeningsløsning. Og det er den vej, som Ramus Kruse 

ønsker, at statsforvaltningen skal fortsætte ud ad, fordi målet 

for Statsforvaltningen ligesom alle andre offentlige serviceløs-

ninger er den nødvendige borgerservice leveret til den laveste 

pris på det rigtige tidspunkt. 

”Det er vigtigt at spørge sig selv: Vil du være kunde her?” 

Medbetjeningen handler både om en intern forandringsproces 

i Statsforvaltningens organisation samt det Rasmus Kruse kal-

der borgerrejsen. Borgerrejsen er et koncept, hvor der er fokus 

Tjeklistebaserede processer og digital sagsbehandling i Statsforvaltningen: 

Digitalisering sparer 90 mio på 3 år 

Digitalisering er strategien i Statsforvaltningen 

  Statsforvaltningen eksekverer et bevillingsfald på 90   

millioner kroner over fire år.  

 Overordnet strategi om at finansiere det med it-

løsninger. 

 Første bølge var den nye digitale produktionsplatform F2; 

løbende digitaliseringer af processer baseret på 

tjeklister. 

 Anden bølge er den medbetjeningsløsning, som nomine-

rede Statsforvaltningen til en digitaliseringspris i år. Udvik-

lingen vil forsætte med fokus på borgertilfredshed  

og design. 

 Tredje bølge bliver et nyt driftssetup. 



 

 

på, at myndighedens service gør en positiv forskel for borgeren 

– både gennem medbetjeningens design og effekten af den 

service, som medbetjeningen leverer.  

Kvalitetssikring og videndeling 

Derfor er det også afgørende, at den tjeklistebaserede proces-

understøttelse er en hurtig og billig kvalitetssikring. De forvalt-

nings- og lovgivningsmæssige krav, der stilles til løsningen af en 

opgave, bliver en del af tjeklisten og dermed en del af opgave-

løsningen i stedet for en ekstra kontrolopgave. 

 

Den tjeklistebaserede procesunderstøttelse er også en ny og 

effektiv måde at sikre videndeling. Nye sagsbehandlere kan 

støtte sig til procesunderstøttelsen i tjeklisterne, som redigeres 

og udvikles efterhånden som viden i organisationen ændrer 

sig. Ligesom hele organisationens sagshistorik er tilgængelig i 

F2. 

Fremtidige udfordringer 

På spørgsmålet om de fremtidige udfordringer svarer Rasmus 

Kruse: 

”Vi har naturligvis fokus på at understøtte endnu flere proces-

ser med tjeklister; blandt andet bidrag og værgemål. Samtidig 

skal borgerne have mulighed for at kigge i egen sag.” 

På den måde får borgerne bedre indsigt i sagsbehandlingen, og 

Statsforvaltningen kan reducere omkostningerne til ekspediti-

on af borgerhenvendelser, som netop handler om, hvor langt 

en sag er nået i sags behandlingen.  

Endelig betyder digitaliseringen, at Statsforvaltningen skal i 

gang med at kigge på den drift og infrastruktur, som er forud-

sætningen for den digitale procesunderstøttelse. 
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Med den tjeklistebaserede procesunderstøttelse er det kun 

fantasien, der sætter grænser for, de komplekse fagprocesser 

og dermed arbejdsopgaver, som F2 kan hjælpe med at under-

støtte. Det er da også tydeligt, når man kigger på diversiteten i 

de organisationer, som bruger procesunderstøttelsen i dag. 

Automatisering af processer, kvalitetssikring af sagsbehandlin-

gen, dokumentation af arbejdsopgaver og videndeling er nogle 

af de overskrifter, der kan sættes på anvendelsen af procesmo-

dulet i F2. 

I interviewet herover og på de foregående sider fortæller ad-

ministrations- og it-chef Rasmus Kruse fra Statsforvaltningen 

om deres erfaringer og konkrete resultater med at anvende F2 

Procesunderstøttelse i ægteskabssager og sagsbehandling af 

konfirmationsbidrag. På Teknologisk Institut bruges procesun-

derstøttelsen til sagsbehandlingen i forbindelse med godken-

delse af udstyr, som skal bruges i drikkevansinstallationer. 

 

 

Det samme gør sig gældende på IT-Universitetet (ITU). Her er 

procesmodulet med at til at understøtte sagsbehandlingen af 

studerendes dispensationer og meritoverførsler, ligesom al HR-

sagsbehandling understøttes af tjeklister i F2. 

På ITU er F2 indført i administrationens sagsbehandling. Men 

også når universitetets videnskabelige medarbejdere er invol-

veret i projekter, der skal administreres eller går på tværs af de 

videnskabelige og administrative funktioner er tjeklisterne i 

brug. 

 

De to nordsjællandske kommuner Gentofte og Rudersdal bru-

ger også tjeklister i F2. I Gentofte er det byggesager, der pro-

cesunderstøttes med F2, mens Rudersdal Kommune med ”Giv 

et praj” understøtter ti sagsforløb, hvor borgerne starter sags-

behandlingen fra en browser, mens F2 sørger for, at sagerne 

bliver oprettet og placeret i det rette sagsforløb, så arbejdet 

allerede er  i gang, når kommunens medarbejdere bliver invol-

veret; processerne omfatter blandt andet syn af olietanke, 

skader på veje og stier, anmeldelse af graffiti, affald og bygge-

sager. 

 

 

 

I Erhvervsstyrelsen bruges procesunderstøttelsen til at sagsbe-

handlingen i Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Byg-

ningssagkyndige, som blandt andet tager sig af klager i forbin-

delse med bygningssagkyndige. Og senest har Energistyrelsen 

brugt F2 Procesunderstøttelse til at dokumentere arbejdsgange 

og dele viden om opgaver i forbindelse med den forestående 

flytning af dele af styrelsen fra København til Esbjerg. 

 

 

 

I cBrain bruger vi også procesunderstøttelsen i F2. Der er lavet 

sagsforløb med tjeklister, som hjælper konsulenterne i F2 Leve-

rance med at implementere F2 hos nye kunder og gennemføre 

andre projekter hos eksisterende kunder. 

Tjeklister i andre organisationer 



 

 

Greg Godbout, who joined the internatio-

nal team at cBrain on May 1, adds strong 

insight into US government digital trans-

formation.  He wrote this post on LinkedIn: 

Three years ago I joined the Federal govern-

ment in an effort to transform government 

IT. I wanted my government to work well, 

and found many others with the same desi-

re. 

After three incredibly rewarding years wor-

king as a Federal employee as a Presidential 

Innovation Fellow, Co Founder & Executive 

Director of 18, and CTO & US Digital Service 

Lead of EPA - I have decided to leave gover-

nment service. I will deeply miss EPA, espe-

cially the people, but will continue the mis-

sion as a private citizen. 

Joining cBrain 

I am so excited to join cBrain as part of an 

exciting international team of government 

innovators and help build cBrain North 

America. The success of cBrain’s F2 soft-

ware in Denmark is evidence that a platform 

built from the ground up specifically for the 

public sector, using modern practices - can 

and does release organizations from the 

burden of legacy systems and processes. 

Allowing agencies, organizations, and 

vendors to transform from a classic IT de-

partment focus to a mission digital services 

focus. 

Government Service 

With my time at 18F/GSA, the White House, 

and agency transformation at EPA - it has 

been proven that real government transfor-

mation can be achieved. And that real chan-

ge is only possible by addressing culture 

change. No organization, agency, or vendor 

is immune from this mega trend. It is 

enormous in scope… yet also inevitable. 

We have to let go of the hierarchical, terri-

torial, predictive, and stakeholder culture, 

and embrace a more horizontal, mission, 

learning, and user centered culture. When 

organizations make the change together, 

the difficult agency functions become easi-

er. And focus returns to mission - where it 

belongs. 

Digital inspiration 

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 cBrain.dk. 

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 i staten, kommunerne, private virksomheder og 

organisationer. 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. cBrain er noteret på Nasdaq-OMX i København.  

Følg os på sociale medier 

LinkedIn:  cBrain 

 

Twitter: @cBrainF2 

 

Greg Godbout, Presidential Innovation 

Fellow and Director of 18F, joins cBrain 
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