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Digital forvaltning i  

Indenrigs- og Socialministeriet  

Indenrigs- og Socialministeriet har udskiftet departementets hidtidige ESDH-

løsning og i stedet indført ”cBrain F2”. 

 

Målet har været at slippe papiret og overgå til en ren digital sagsgang.  

 

Med den nye løsning har ministeriet taget et vigtigt skridt frem mod at 

kunne opfylde regeringens målsætning om ”fuld elektronisk kommunikation i 

år 2012”. 
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Digital forvaltning i  
Indenrigs- og Socialministeriet 
EN NY MÅDE AT ARBEJDE PÅ

Indenrigs- og Socialministeriets 

departement har udskiftet ministeriets 

hidtidige ESDH-løsning og i stedet indført 

”cBrain F2”. 

 

cBrain F2 er et overskueligt og fleksibelt 

arbejdsredskab, der gør det muligt for alle 

medarbejderkategorier at udføre deres 

arbejde digitalt. Det gælder både 

kontorpersonale, sagsbehandlere og chefer. 

 

Det har fra starten været Indenrigs- og 

Socialministeriets mål at slippe papiret og 

overgå til en ren digital sagsgang. Med den 

nye løsning har ministeriet således taget et 

vigtigt skridt frem mod at kunne opfylde 

regeringens målsætning om ”fuld 

elektronisk kommunikation i år 2012”. 

 

I dette afsnit præsenteres en række 

foreløbige erfaringer fra projektet hos 

Indenrigs- og Socialministeriet, som 

ministeriet har offentliggjort på ministeriets 

hjemmeside: www.ism.dk. 

 

EN NY FORM FOR DIGITAL 
FORVALTNING – PÅ VEJ MOD ”FULD 
DIGITAL KOMMUNIKATION I ÅR 2012” 
Indenrigs- og Socialministeriet har nu (november 

2009) knap et halvt års erfaring med en ny form for 

digital forvaltning. Erfaringerne er baseret på cBrains 

ESDH-system F2, der kombinerer et digitalt arkiv med 

sagsbehandlings- og kommunikationsfaciliteter.  

  

Med F2 har ministeriet fået et effektivt digitalt 

sagsbehandlings-system med et minut-til-minut 

opdateret arkiv, hvor alle medarbejdere løbende kan 

følge arbejdet med relevante dokumenter.  

 

Hermed har ministeriet taget et vigtigt skridt frem 

mod at kunne opfylde regeringens målsætning om 

”fuld elektronisk kommunikation i år 2012”. 

 

Boligafdelingen med i alt ca. 85 medarbejdere har 

været koblet på systemet siden juni 2009 og er i dag i 

fuld drift med F2. Fra starten af 2010 vil ministeriets 

øvrige 285 medarbejdere blive omfattet af systemet.  

 

 

MÅL OG GEVINSTER MED DIGITAL 
FORVALTNING 
Målet har fra starten været at slippe papiret og overgå 

til en ren digital sagsgang, hvor både selve 

sagsbehandlingen og kommunikationen omkring 

sagerne kan håndteres rent digitalt.  

 

Med F2 løser medarbejderne opgaverne direkte fra det 

digitale arkiv, så arbejdet bliver registreret, mens det 

udføres.  Det giver grundlag for at have et minut-til-

minut opdateret komplet fælles arkiv, som ikke kan 

opnås i løsninger med efterfølgende registrering af det 

udførte arbejde.  

  

Et 'real time' fælles digitalt arkiv skaber mulighed for 

en række styringsmæssige gevinster som f.eks.:  

 

 Høj sikkerhed for registrering af alle relevante 

dokumenter   

 

 Høj sikkerhed for at kunne finde dokumenter og 

overskue sagsforløb hurtigt og effektivt  

 

 Et opdateret øjebliksbillede og overblik over 

ministeriets produktion - både inden for den 

enkelte enhed og på tværs af enhederne – med 

de mange styringsmæssige fordele det giver i 

form af overblik over ressourcebelastninger mv.  

 

 En lang række nye muligheder for effektiv 

videndeling og nye samarbejdsformer - fordele 

der kan understøttes yderligere gennem 

muligheder for individuelle opsætninger af 

søgefunktioner mv.    



 
 
 
 
 
 
 

CBRAIN WHITE PAPER_NOVEMBER 2009  

 
SIDE 3

Endelig peger analyser på, at der potentielt er 

betydelige tidsmæssige gevinster ved at integrere og 

automatisere arkiveringsarbejdet i sagsbehandlingen.  

 

 

FLEKSIBELT SYSTEM 
Det digitale arkiv har siden juni 2009 været i drift i 

Boligafdeling. Her har ca. 85 medarbejdere skaffet 

erfaringer med systemet i et pilotprojekt forud for den 

generelle udrulning i hele ministeriet.  

  

Det har givet mange nye ideer og forslag til 

forbedringer.  

 

Men fordi systemet er fleksibelt opbygget, har cBrain 

hurtigt kunne tilpasse F2 ud fra erfaringerne, så 

ministeriet nu står med et driftssikkert system. 

 

Og netop fleksibiliteten har vejet tungt i ministeriets 

valg af F2, da det er svært af forudse behovene i 

detaljer. 

 

 

ALLE MEDARBEJDERKATEGORIER 
ARBEJDER DIGITALT 
Boligafdelingens erfaringer med F2 viser, at der er 

betydelige fordele ved at kommunikere via en styret 

proces direkte i det digitale arkiv.  

 

Det gælder især ved forelæggelser af sager for 

ledelsen. Der er aldrig tvivl om, hvor en 

forelæggelsessag ligger - den aktuelle placering kan 

følges af alle 'realtime' når den går frem og tilbage 

mellem chefer og medarbejdere på sin vej gennem 

ministeriet.  

 

Tilsvarende betyder den løbende automatiske 

registrering af arbejdet, at medarbejderne slipper for 

en efterfølgende journaliseringsproces.   

  

Boligafdelingen udnytter desuden alle F2’s faciliteter 

både til kommunikation i forbindelse med 

sagsbehandling og til uformel kommunikation, således 

at alt foregår i samme system.  

 

Alle medarbejderkategorier udfører deres arbejde 

digitalt via F2. Det gælder både kontorpersonale, 

sagsbehandlere og chefer.  

 

På boligområdet flyttes der ikke papirer mellem 

skriveborde, og papirer udskrives kun, når/hvis en 

medarbejder selv ønsker det.  

DIGITAL SAGSBEHANDLING UDFORDRER 
GAMLE ARBEJDSGANGE OG SKABER NYE 
MULIGHEDER 
Erfaringerne fra Boligafdelingen peger på, at 

overgangen til digital forvaltning ikke blot handler om 

teknik, men i høj grad også om den måde vi 

samarbejder på og arbejder med viden på.  

 

Nye muligheder og arbejdsredskaber påvirker 

uundgåeligt arbejdstilrettelæggelsen, og spiller tilbage 

på ministeriets arbejdsgange og samarbejdsformer. 

Eksempelvis opstår der løbende ideer til, hvordan man 

kan bruge de muligheder, der ligger i F2, til at arbejde 

sammen og gøre tingene på nye måder.  

 

Det gælder bl.a. brugen af F2's chat-funktion, der 

muliggør let og hurtig kommunikation omkring et 

dokument eller en sag. Chat har vist sig at være et 

nyttigt arbejdsredskab, som Boligafdelingen har 

benyttet langt mere end forventet. Det er et eksempel 

på, hvordan brugerne selv ser mulighederne i 

systemet og udnytter dem. 

  

Det indgår derfor også som en central del af 

ministeriets digitaliseringsarbejde at samle op på de 

gode ideer og justere arbejdsgangene ud fra de 

indvundne erfaringer. 

 

 

HVAD ER CBRAIN F2? 
cBrain F2 er et kombineret arkiv- og 

sagsbehandlingssystem, der udover grundlæggende 

arkiveringsfunktioner også indeholder en række 

faciliteter til sagsbehandling, kommunikation og 

vidensdeling.  

 

Herudover indeholder F2 også sociale teknologier i 

form af chatfunktioner mv. F2 understøtter endvidere 

mobil adgang og dermed mobil forvaltning.  

 

F2 har en enkel brugergrænseflade, hvor sager og 

dokumenter er lettilgængelige. Fx kan en modtaget e-

mail med en række bilag umiddelbart ses som én 

samlet PDF-fil, hvilket har sparet mange museklik ved 

læsningen af e-mails. 

 

 

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER: 
Kontorchef Lars Møller Christiansen,  

Indenrigs- og Socialministeriet 
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Om cBrain F2  
SAGSBEHANDLING FOR LIVSNYDERE

Med cBrain F2 er det muligt at gennemføre 

en fuldstændig digitalisering af de indre 

arbejdsgange. For fremtiden vil al 

sagsbehandling, vidensdeling og 

forelæggelser kunne foregå elektronisk. 

Slut er det med bunker af papir og endeløse 

stabler af charteks. Sagerne bevæger sig 

hurtigere rundt i huset, og journalisering er 

blot blevet et klik med musen. 

 

STANDARDSYSTEM 
cBrain F2 er et standardsystem, som kan sættes i drift 

uden individuelle tilretninger. Derfor kan løsningen 

meget hurtigt sættes op og tages i brug, samtidig med 

at implementeringen kan ske med begrænset 

konsulentbistand.  

 

Omkostninger, tidsforbrug - og ikke mindst 

projektusikkerheden - er derfor kraftigt reduceret ved 

at indføre cBrain F2 sammenlignet med et traditionelt 

ESDH-projekt. 

 

Hertil kommer, at cBrain F2 er baseret på en ny 

teknologi, som stiller væsentligt mindre krav til 

hardware og netværk end traditionelle ESDH-

løsninger. Det medfører en reduktion af 

driftsomkostninger. I et konkret eksempel viser 

beregninger således, at alene driftsbesparelser, over 

en 3-årig periode, kan betale for den samlede 

anskaffelse og ibrugtagning af cBrain F2. 

 

Teknologien sikrer også, at cBrain F2 er både hurtig og 

robust. Derfor oplever brugerne et driftsikkert system 

med meget fleksible søgemuligheder og hurtige 

svartider. Samtidig kan cBrain F2 anvendes over 

netværk med begrænset kapacitet, hvilket bl.a. 

betyder, at løsningen kan anvendes mobilt. 

 

cBrain arbejder tæt sammen med sine kunder og 

videreudvikler løbende standardsystemet. Samtidig er 

cBrain F2 baseret på en avanceret teknologi, som gør 

det nemt og sikkert at opgradere til nye versioner af 

standardsystemet, mens individuelle opsætninger kan 

bevares. Det betyder, at nye ideer og erfaringer kan 

opsamles i standardsystemet og genbruges af 

forskellige kunder. 

 

 
TRANSPORTMINISTERIET HAR OGSÅ 
VALGT AT SKIFTE TIL CBRAIN F2 
Transportministeriets departement har, ligesom 

Indenrigs- og Socialministeriet, valgt at udskifte deres 

hidtidige ESDH-løsning til standardsystemet cBrain F2. 

Fremover vil departementerne i de 2 ministerier 

således anvende helt det samme arkiv- og 

sagsbehandlingssystem.  

 

 

DIGITAL FORVALTNING MED 
BETYDELIGE PERSPEKTIVER 
cBrain F2 gør det muligt afskaffe papiret og 

understøtte fuld digital forvaltning. cBrain F2 

understøtter alle medarbejdere, inklusive ledelsen, og 

med cBrain F2 får organisationen et effektivt og 

fleksibelt ledelsesværktøj, som sikrer transparens og 

overblik over arbejdet for ledere på alle niveauer. 

cBrain F2 tilbyder bl.a. 

 

 En fuldt digitaliseret ministerbetjening , 

herunder bl.a. elektronisk forelæggelse, høring, 

bestilling, ansvars- og friststyring. 

 

 Understøttelse af ”mobil forvaltning” med mobil 

adgang til data, sagsbehandlingsfunktioner, 

ledelsesinformation og -værktøjer. 

 

 Understøttelse af sociale teknologier som chat i 

forbindelse med sagsbehandlingen. 

 

 Et fælles digitalt arkiv, som indeholder alle 

organisationens – både formelle og uformelle – 

data, herunder notater, mails, advis, chat, 

forelæggelser, bestillinger, debat etc. 

 

cBrain F2 er let at bruge, fordi det er designet med 

udgangspunkt i brugeren, og samtidig eliminerer 

produktet meget af rutinearbejdet. Det giver større 

arbejdsglæde og øget produktivitet. Undersøgelser 

estimerer daglige besparelser på 30-45 minutter per 

medarbejder ved at skifte fra et traditionelt ESDH-

system til cBrain F2; uden ændrede arbejdsgange.



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cBrain. The Process Company
VI SÆTTER STRØM TIL FORRETNINGSPROCESSER 
 

cBrain udfordrer den traditionelle anvendelse af IT gennem en 

innovativ design- og udviklingsmetode, hvor løsninger designes ud fra 

virksomhedens forretningsprocesser og bygges ved hjælp af 

softwarekomponenter (SOA). 

 

Det betyder, at cBrain kan tilbyde en ny type af softwareløsninger,  

som kan leveres markant hurtigere end traditionelle softwareløsninger,   

og med en funktionalitet som direkte understøtter brugerne og 

virksomhedens reelle behov. 

 

cBrain er børsnoteret på NASDAQ-OMX. 

 

cBrain leverer primært løsninger til medlemsorganisationer, 

projektorganisationer samt det offentlige område,  

med særlig fokus på digital forvaltning. 

 

For yderligere information: 

Løsningschef Michael Madvig, cBrain 

Mail: mm@cbrain.com 

 

www.cbrain.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

CBRAIN KUNDER 
 
Offentlig sektor:  

Indenrigs- og Socialministeriet 

Integrationsministeriet 

Kirkeministeriet 

Skat 

SKI 

Transportministeriet 

 

Organisationer:  

Danmarks Lærerforening 

Dansk Socialrådgiverforening 

Det Danske Spejderkorps 

DJØF 

Ergoterapeutforeningen 

Kost og Ernæringsforbundet 

SF 

Socialdemokraterne 

 

Service:  

Beierholm revisorer 

PricewaterhouseCoopers  

Rambøll Management 

YouSee 

  


