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Alt på ét sted: 

Statsforvaltningens 
nye produktionssystem 
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Interview: 

Statsforvaltningens IT- og administrati-

onschef Rasmus Kruse er sammen 

med sine chefkolleger og resten af 

organisationen midt i et kæmpe foran-

dringsledelsesprojekt. Organisationen 

har eksisteret i sin nuværende form 

siden fusionen af de fem regionale 

statsforvaltninger i 2013 og er i fuld 

gang med en stor portefølje af projek-

ter, der skal sikre den bedste og billig-

ste løsning af de opgaver som Stats-

forvaltningen løser for borgerne. 

Lige nu er Statsforvalt-

ningen i gang med at 

implementere F2 som 

digitaliseringsplatform. 

Dermed lægger Rasmus 

Kruse sammen med sine 

medarbejdere det digi-

tale fundament under 

visionen om at produce-

re bedre og billigere, 

som følge af både effek-

tiviseringer i sagsbe-

handlingen og innovati-

on af de fagprocesser 

som udgør produktio-

nen. 

”I den politiske aftale 

om Statsforvaltningen 

er det forudsat, at der 

skal arbejdes med øget 

digitalisering for at imø-

degå de kommende års 

bevillingsfald. Så der er 

et formuleret krav om 

at bruge it til at løse 

vores opgaver bedre og 

billigere med henblik på 

at yde borgerne en bed-

re service,” fortæller 

Rasmus Kruse. 

”Vi ønsker at gøre pro-

cesserne i Statsforvalt-

ningen både hurtigere 

og bedre. Vi vil udvikle 

processerne og være 

meget hurtige fra ide til processen er 

implementeret og understøttet af it. 

Vi vil ikke have flere langvarige it-

projekter ” siger han. 

Det er 14 år siden Statsforvaltningen 

sidst fik nyt esdh-system. Sideløbende 

med den elektroniske sag- og doku-

menthåndtering er der blevet udviklet 

og implementeret en række yderligere 

it-løsninger til at understøtte forvalt-

ningens fagprocesser - som for eksem-

pel ægteskabsprocesser og adoptions-

processer - samt produktionsoverblik 

samtidig med at en lang række opga-

ver fortsat har været på papir og 

håndteret manuelt. 

”Integrationen og understøttelsen af 

fagprocesser er helt afgørende. Frem-

over skal vi kun arbejde i ét system.” 

Rasmus Kruse understreger, at med 

500.000 stykker post om året så bety-

der et halvt eller et helt minut i sags-

produktionen ganske meget. De 550 

ansatte i Statsforvaltningen arbejder 

løbende på 30.000 sager og er fordelt 

på ni lokationer i Danmark. 

Derfor er produktionsoverblikket helt 

centralt. Og Statsforvaltningen har 

brugt mange års erfaringer med store 

mængder sager i tunge fagprocesser 

til, i tæt samarbejde med cBrain, at 

implementere F2. Udover de basale 

esdh-funktioner og integrationer er 

det især den tjeklistebaserede proces-

understøttelse og styringsreolen, der 

sætter turbo på F2 i Statsforvaltnin-

gen.  

”Det vi har lært af fortiden er, at vi 

ikke udnyttede teknologien nok. Der-

for er vi meget fokuserede på at arbej-

de i et system, hvor vi ikke skal bruge 

kræfter på integrationer, men fokuse-

re på at sikre at processerne under-

støttes så effektivt som muligt - både i 

dag og i fremtiden,” siger Rasmus Kru-

se. 

Han fortæller, at Statsforvaltningens 

APV (Arbejdspladsvurdering) fra 2014 

Digitaliseringen er en del af det 

forandringsledelsesprojekt, som 

skal sikre borgerne bedre service 

og medarbejderne en nemmere 

hverdag i Statsforvaltningen. Her 

fortæller it- og administrations-

chef Rasmus Kruse om arbejdet:  

 

Af Jan Horsager  
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viste, at det kun var 29 procent af 

Statsforvaltningens medarbejdere, der 

oplevede, at it understøtter deres ar-

bejde og gør hverdagen nemmere. For 

Rasmus Kruse er målet at løfte den 

oplevelse markant. 

”Man skal ikke tro, at alle i organisati-

onen får den oplevelse. Men vi gør en 

stor indsats for at sikre den rette  ud-

dannelse og kommunikation, hvor alle 

brugere får forståelsen af, hvordan de 

kan arbejde smartere med F2 i stedet 

for tre til fem måder at udføre en 

funktion på.” 

Arbejdet med at implementere F2 

understøttes også af en massiv kom-

munikationsindsats. Blandt andet er 

der lavet et F2 intranet, med videoer 

og blogindlæg der følger implemente-

ringen tæt og giver mulighed for en 

redaktionel strategi for rapportering af 

fremdrift til organisationen. 

Undervisning og kommunikation er 

afgørende for at sikre, at brugerne 

forstår, hvorfor it-løsningen skal im-

plementeres, hvordan løsningen er 

opbygget og ikke mindst selv at kunne 

lære nye funktioner. 

Det er netop den effekt, som Rasmus 

Kruse ønsker at nå med integrationen 

af fagprocesser i esdh.  En effekt, som 

han ikke ser nogen hindring for, kan 

opnås i andre styrelser, selvom fagpro-

cesserne er nogle helt andre. 

”Vi ønsker at gøre proces-

serne i statsforvaltningen 

både hurtigere og bedre. Vi 

vil udvikle processerne og 

være meget hurtige fra ide 

til processen er implemen-

teret og understøttet af it” 

Rasmus Kruse, 

 it- og administrationschef, 

Statsforvaltningen  
F2 består af et basisprodukt samt cirka 

30 udvidelsesmoduler, der integrerer 

forskellige funktioner direkte i sagsbe-

handlingen. Især fem udvidelsesmodu-

ler er i fokus for implementeringen 

hos Statsforvaltningen: 

 

F2 Aktindsigt: 

Genererer automatisk de særlige rap-

porter, der skal bruges i forbindelse 

med aktindsigter. Modulet gør det 

lettere for sagsbehandleren at over-

skue, hvilke akter der ligger på aktind-

sigten og danner automatisk den fulde 

aktindsigtsrapport med dokumentind-

hold og de relevante metadata.  

F2 Digital Post Strålfors Integration: 

Giver mulighed for at aflevere post til 

borgere og virksomheder via Strålfors 

Connect, der enten leverer post til 

eBoks, hvis modtageren er omfattet af 

kravet om en digital postkasse, eller 

printer, kuverterer og sørger for auto-

matisk omdeling via Post Danmark. I 

F2 kan sagsbehandleren følge leveran-

cen og dokumentere modtagelsen. 

F2 Flette og frasearkiv 

Flette og frasearkivet automatiserer 

en lang række forvaltningsopgaver i 

forbindelse med dokumentproduktion 

generelt og borgerbreve i særdeles-

hed. Flette- og frasearkivet kan bruges 

til at flette relevante metadata med de 

skabeloner som bruges til dokument-

produktion. Der kan trækkes på et 

fælles frasearkiv til flettetekst, som 

kan anvendes enslydende på tværs af 

mange skabeloner og afhængig af 

partstyper og processer. 

F2 Procesunderstøttelse 

Komplet procesmotor til understøttel-

se af sagsforløb der varierer afhængig 

af sagens type. Udstiller sagsprocesser 

og aktiviteter, processens særlige op-

lysninger, partsinformation, instrukti-

on og direkte links til relevante skabe-

loner på det pågældende trin. Proces-

motoren er baseret på tjeklistepara-

digmer, der tillader sagsbehandleren 

frie spring i processen, men dokumen-

terer og guider hele vejen, samt ska-

ber synlighed i organisationen om-

kring en sags samlede tilstand. 

F2 Styringsreol: 

Styringsreolen giver mulighed for at få 

et grafisk overblik over og styre pro-

duktionen af sager i en organisation. 

Kunden definerer bogstavelig talt hyl-

derne i en reol og dermed, hvor sager-

ne skal ligge, så sagsbehandlerne 

nemt kan finde den næste sag, der 

skal behandles og åbne den. Så er der 

hele tiden overblik over sagsmæng-

den, overholdelse af frister og lignen-

de for alle involverede i produktionen. 

Produktionssystemet til 

den offentlige forvaltning 

 

Rekvirer brochurer : 

cview@cbrain.dk 
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Afgørende at hurtigere produktion i 
store styrelser ikke fører til mindre 
grundig sagsbehandling. Borgerne 
skal opleve ensartet betjening, høj 
kvalitet og effektivitet. 
 
Af Jan Horsager 
 
Analyse: 
Først blev papirer i sagerne scannet og 
produktionen af dokumenter digital. 
Siden blev de digitale dokumenter 
gjort tilgængelige i sagsbehandlingens 
processer. Nu bliver fagprocesserne 
digitaliseret overalt i samfundet og 
især i den offentlige forvaltning. 
Det er som at nå toppen af bjerget 
efter mange års snak om netop denne 
udvikling. Der dukker naturligvis nye 
mål op for digitaliseringen, men lige 
nu og i de kommende år er det effek-
terne af de digitaliserede fagproces-
ser, der bliver centrale. 
Formålet med at digitalisere den 
offentlige forvaltning er at sikre effek-
tiviseringer gennem en hurtigere og 
bedre sagsbehandling, som jo er pro-

duktionen i den offentlige administra-
tion. Det er afgørende, at hurtigere 
produktion i den offentlige forvaltning 
ikke er ensbetydende med mindre 
grundig sagsbehandling eller lavere 
kvalitet. 
Siden 2006 har cBrain leveret digitali-
seringsplatformen F2 til ni ministerier. 
Og det er softwarens helt særlige styr-
ke, at den er udviklet i samarbejde 
med brugerne – både sagsbehandlere 
og ledere. 
Det har givet cBrain en fundamental 
domæneviden om sagsbehandlingen i 
den offentlige forvaltning. Og selvom 
sagsgangene i departementerne er 
både kritiske for driften og nogle gan-
ge snørklede, så er det intet imod, 
hvad de store styrelser arbejder med 
målt i både volumen og kompleksitet. 
De seneste måneder har vi i cBrain 
kunnet glæde os over, at vi nu hjælper 
med digitaliseringen i helt centrale 
danske styrelser som Erhvervsstyrel-
sen, Statsforvaltningen, Energistyrel-
sen og Digitaliseringsstyrelsen. 
I Statsforvaltningen følger digitaliserin-

 

Alt på et sted: 

Når fagprocesserne skal digitaliseres 

Jan Horsagers deklaration 

Hos cBrain er min rolle at være 
research manager. Jeg er ansvar-
lig for produktionen af indhold 
baseret på corporate journalism, 
som er med til at synliggøre livet 
i virksomheden cBrain, cBrains 
produkter men også den digitali-
sering generelt, som er forud-
sætningen for virksomhedens 
dagligdag.  
 
Det er lige dele public relations, 
marketing og corporate social 
responsibility.  
 
Du kan følge cBrains corporate 
journalism aktiviteter i magasi-
net cView og på cView.dk og er 
altid velkommen til at kommen-
tere og levere ideer til cView.dk 
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gen for eksempel behovet for at inte-
grere den klassiske dokumenthåndte-
ring med digitalisering af den sagsbe-
handling, som følger af styrelsernes 
faglige ansvarsområder. 
Målet med F2 er at levere væg-til-væg 
understøttelse af produktionen i den 
offentlige forvaltning. Og efter et år 
tæt på udvikling og implementering af 
vores F2 produkt i cBrain er jeg ikke 
bleg for med min erfaring at konklu-
dere, at vi leverer sådan en industry 
solution til public administration eller 
på godt dansk et produktionssystem 
til offentlig forvaltning. 
For brugerne – sagsbehandlerne, mel-
lemledere og topcheferne i alle dele 
af centraladministrationen giver det 
sig udslag i, at arbejdet i F2 er integre-
ret på et digitalt skrivebord kaldet 
Videnarbejderens Desktop. Herfra 
tilgås alle dokumenter og arbejdspro-
cesser, så sagsbehandlingens opgaver 
kan løses uden at skulle hoppe mel-
lem mange forskellige programmer. 
F2 er fra starten tænkt som en stan-
dard software, der konfigureres efter 
brugernes behov, uden at det er nød-
vendigt at skrive ny kode. Softwaren 
består af et basisprodukt og mere end 
30 udvidelsesmoduler, som kan tilfø-
jes efterhånden som digitaliseringen 
skrider frem i organisationen. 
 
Fagprocesser og integration 
Så længe processerne begrænser sig 
til at producere dokumenter, distribu-
ere dem, kommunikere og samarbej-
de med kolleger om dem for så at 
arkivere; så længe kan de fleste løs-
ninger være med. Det bliver først 
svært, når dokumenthåndteringen 
skal integreres med fagprocesser, der 
involverer mange forskellige opgaver 
og kræver godkendelser hos enkelt-
personer og på udvalgs- eller direkti-
onsmøder. 
Med F2’s godkendelsesmodul og mø-
demodul bliver det te integrerede 
funktioner i produktionen. Og krave-
ne kan sagtens øges i form af selv- og 
medbetjening af borgere i sagsbe-
handlingen. F2 leverer et selvbetje-
ningsmodul, der gør det muligt at 
starte sagsbehandlingen gennem en 
borgerhenvendelse fra en hjemme-
side. 
Modulerne i F2 fungerer som en slags 
byggeklodser, der integreres i den 
samlede digitaliseringsplatform eller 
produktionssystem. Det har gjort det 

muligt for cBrain at gøre op med den 
traditionelle procestankegang i soft-
ware. 
I stedet for en proces, hvor hvert trin 
er afhængig af hinanden, så er pro-
cesunderstøttelsen eller sagsforløbet i 
F2 baseret på et tjeklisteparadigme, 
der betyder, at et sagsforløb nok be-
står af trin, men de kan løses 
uafhængig af hinanden. Det betyder, 
at sagsbehandlerens tid udnyttes 
langt mere effektivt afhængig af, hvil-
ke opgaver der skal løses i processen.  
Men endnu vigtigere er det, at tjekli-
steparadigmet hjælper sagsbehandle-
ren med at udføre de rette opgaver, 
og for eksempel sikrer, at der bliver 
brugt de rigtige skabeloner til doku-
mentproduktion. På den måde sikres 
borgere og virksomheder en ensartet 
betjening og høj kvalitet selvom digi-
taliseringen effektiviserer organisatio-
nens produktion. 
Forudsætningen er naturligvis, at hele 
den underliggende digitale doku-
menthåndtering er på plads, så sager, 
dokumenter, parter og metadata hur-
tigt kan fremsøges. Og det er her, at  
F2’s effektive dokumenthåndtering, 
distribution og kommunikation er 
fundamentet, som sikrer, at en styrel-
se kan designe de nødvendige tjekli-
stebaserede processer og integrere 
dem med for eksempel selv- og med-
betjening. Det hele foregår fra Viden-
arbejderens Desktop. Inde i maskin-
rummet er der fuld damp på, når 
sagstunge styrelser skal understøttes. 
Den tjeklistebaserede procesmotor 
har sammen med selvbetjening og 
integration været de elementer, som 
cBrains softwarefabrik har arbejdet 
intenst på at udvikle ovenpå det digi-
tale arkiv, som er den absolutte basis i 
F2. Men for at skabe et ægte produk-
tionssystem til den offentlige forvalt-
ning er det naturligvis helt afgørende 
at kunne skabe overblik og styring i 
sagsbehandlingen. 
Derfor har cBrain udviklet modulet F2 
Styringsreol, der fra Videnarbejderens 
Desktop giver brugerne et grafisk 
overblik over sagsbehandlingen, som 
stod man foran en reol og tog sagen 
ud. Forskellen i det digitale univers er 
så, at når sagsbehandleren åbner sa-
gen, så er hele den tjeklistebaserede 
procesunderstøttelse i gang; ligesom 
lederne nemt kan flytte sagerne til 
andre hylder i reolen afhængig ar-
bejdspres, tidsfrister og lignende. 

F2 i centraladministrationen 

 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 
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Marianne Thyrring er direk-
tør for DMI, der står overfor 
næste skridt i digitaliserin-
gen, som blandt andet om-
fatter understøttelse af pro-
cesser, der kan gøre det 
muligt at producere bedre 
og billigere.  
 
Af Jan Horsager  

Marianne Thyrring om digital ledelse: 

Fra tekstbehandling i skrivestuen 
til et nationalt forandringsprojekt 

Interview: 
For Marianne Thyrring har digitalise-
ring været en del af karrieren, siden 
hun blev ansat som fuldmægtig i 
Skatteministeriet i 1984. Dengang var 
digitalisering ensbetydende med 
effektivisering af skrivearbejdet. I dag 
er digitalisering en måde at udvikle 
videnarbejdet på hos DMI eller Dan-
marks Metrologiske Institut. 
”At vi effektiviserer produktionen 
med digital forvaltning, skal give mere 
tid til indholdsarbejdet og dermed 
kvaliteten i den digitale sagsbehand-
ling. For hele digitaliseringen er jo 
ikke bedre end det indhold vi putter 
i.” 
I 2013 stod Marianne Thyrring i spid-
sen for en temperaturmåling af lokal-
demokratiet i Danmark, som davæ-
rende økonomi- og indenrigsminister 
Margrethe Vestager (R) havde bestilt. 
I rapporten fik Marianne Thyrring 
også en bred indsigt i, hvordan selv- 
og medbetjening påvirker danskerne. 
I dag beskriver hun digitaliseringen i 
Danmark, som et stort nationalt for-
andringsprojekt, der kan levere de 
effektiviseringer, som er nødvendige 
for at skaffe flere midler til velfærden 
i Danmark. Et forandringsprojekt, som 

kræver digital ledelse – altså evnen til 
at lede digitaliserede organisationer 
og bruge digitale værktøjer til at ud-
vikle produktionen i det offentlige.  
Marianne Thyrring tager imod på kon-
toret i DMIs bygninger på Lyngbyvej i 
det nordlige København. Her har hun 
været direktør siden august 2013 
efter et karriereforløb, der indtil nu 
har bragt hende fra Skatteministeriet 
til blandt andet Bruxelles som viceka-
binetschef hos den daværende miljø-
kommissær Ritt Bjerregaard og hjem 
til Miljøministeriet, hvor hun var de-
partementschef i årene fra 2007 til 
2012. 
 
Skrev sagen i hånden 
”Som fuldmægtig i Skatteministeriet 
skrev jeg gennem hele sagsbehandlin-
gen dokumenter i min bedste hånd-
skrift. Dem bar jeg så hen i skrivestu-
en, hvor der sad medarbejdere og 
skrev sagerne ind – først på skrivema-
skiner og så efterhånden på elektro-
nisk tekstbehandling, som jo reelt var 
første skridt i digitaliseringen for os.” 
Ansættelsen i Skatteministeriet bragte 
også Marianne Thyrring i praktik i 
Toldvæsenet for at stifte bekendtskab 
med ”virkeligheden,” som hun selv 

Marianne Thyr-
ring har været 
direktør for DMI 
siden august 
2013. Tidligere 
har hun været 
departements-
chef i Miljømini-
steriet. 
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udtrykker det. En del af den virke-
lighed var de pc’er som tolderne brug-
te. 
”Næste digitale skridt var i EU-
Kommissionen og miljøkommissærens 
kabinet; men pc-erne var stadig - selv 
om de blev først slæbbare og siden 
bærbare - en erstatning for skrivema-
skinen. Det var først hjemme i Dan-
mark og miljøministeriets implemen-
tering af F2, at arbejdet med at digita-
lisere processer ramte mig.” 
Forskellen var, forklarer Marianne 
Thyrring, at der nu blev ændret radi-
kalt i måden at arbejde på. Med digi-
talisering af arbejdsprocesser, kan 
man på kortere tid få involveret flere 
mennesker i en sag og hurtigt få en ny 
vinkel på udfordringer og løsninger, 
understreger hun. 
”Digitaliseringen giver nem adgang til 
viden, når vi antager, at du kan bruge 
den viden. Omvendt er mange af for-
tidens praktiske problemer helt af-
skaffet; som den udfordring, at man 
rent faktisk skulle identificere og have 
en fysisk sag i hånden, hvorfor sager 
også blev væk.” 
For Marianne Thyrring blev denne og 
andre traditionelle papirbaserede 
udfordringer løst med F2 i miljømini-
steriet. Og med topjobbet på DMI 
fulgte også digital sagsbehandling i F2, 
som allerede var implementeret i 
organisationen.  
”Der er jo stor forskel på et departe-
ment i et ministerium og så DMI. I 
departementet produceres der pri-
mært sager til ministeren, mens vi i 
DMI og styrelser i det hele taget har 
mange andre kunder og interessen-
ter, som skal betjenes.” 
DMI producerer og leverer prognoser 
og udsigter for vejret i mange forskel-
lige afskygninger. Men DMI udfører 
også et stort forskningsarbejde med 
tilhørende publikationer. Videnpro-
duktion, som i de kommende år står 
foran en digitalisering. 
”Vi har nu en ny strategi for DMI, hvor 
vi arbejder med et værdikædeprincip. 
Og vi skal se på, hvordan vi kan pro-
ducere bedre og billigere – både vejr-
udsigter og forskning. Vi processer 
kæmpestore mængder af data fra 
satellitter, målstationer og så videre.” 
”Det er processer, hvor de teknologi-
ske muligheder, skal være drivere for 
det vi laver. Alt hvad vi leverer på DMI 
leveres digitalt, så it skal være en inte-
greret del af forretningen.” 

Men for DMI er digitaliseringen af 
processer en af tre markante digitale 
udfordringer, som Marianne Thyrring 
ser det. Den anden er enterprise-
arkitekturen, altså hvilke teknologier, 
der skal bruges til hvad. 
”Den tredje udfordring handler om 
organisationen. Hvordan effektivise-
rer vi uden at spilde de hoveder og 
hænder, som nødvendigvis bliver til-
overs, når digitaliseringen sikrer en 
billigere opgaveløsning?” 
 
Platform for kompetenceudvikling 
For Marianne Thyrring er det helt 
afgørende, at digitaliseringen samti-
dig med effektiviseringen bliver en 
platform for kompetenceudvikling, 
der skaber ny muligheder for organi-
sationens medarbejdere. Det er kom-
binationen af at digitalisere processer, 
vælge de rigtige løsninger til digitali-
seringen og et skarpt fokus på samti-
dig at udvikle og forandre organisatio-
nen, der er fundamentet under digital 
ledelse. 
”Så når du spørger, hvor meget ledel-
sen skal vide om it, så er svaret tem-
melig meget. Eller vi skal kunne stille 
de rigtige spørgsmål, som også hand-
ler om, hvordan de kan bygge den 
nødvendige understøttelse af nye 
processer i deres egen forretning, 
som en slags byggeklodser, der om-
fatter såvel arbejdsprocesser som it-
løsninger og organisation.” 
For Marianne Thyrring går skridtet fra 
effektivisering med it til et kvalitets-
løft med it via mange små projekter. 
Små projekter der skaber digitale suc-
ceser i stedet for kæmpe projekter. 
”Lad være at indkassere rationalise-
ringsgevinsten her og nu. For det er 
forbundet med tumult, at folk skal 
arbejde anderledes. Digitalisering er i 
den grad menneskeledelse,” siger hun 
og understreger at mange værktøjer 
fra ledelsesværktøjskassen skal i brug, 
blandt andet teknologi, proces, hr og 
kommunikation. 
”Det er værktøjer, som vi tager i brug 
på DMI for at føre vores nye strategi 
ud i livet. Jeg ser DMI som et digitalt 
lokomotiv i centraladministrationen: 
Vi vil gerne kunne frisætte vores data, 
så de kan bruges til at producere digi-
tale ydelser, som skaber vækst men 
også levere viden til at træffe kvalifi-
cerede beslutninger om for eksempel 
klimaforandringer.”  

”Lad være at indkassere 

rationaliseringsgevinsten 

her og nu. For det er forbun-

det med tumult, at folk skal 

arbejde anderledes. Digitali-

sering er i den grad menne-

skeledelse” 

Marianne Thyrring 

Diretkør, DMI 



 

 

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. 

SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs-

service) har meddelt, at cBrain er med i 

den gruppe af leverandører, som har 

vundet udbudskonkurrencen om at 

levere ASP- og cloudløsninger til det 

offentlige gennem de næste fire år.  

Den nye aftale, kaldet SKI 02.19, om-

fatter fagsystemer målrettet til hen-

holdsvis staten, kommuner, regioner, 

undervisningssektoren samt forsynings-

sektoren. cBrain har budt ind med sel-

skabets F2-sags-og dokumenthåndte-

ringsprodukt og er blevet valgt som 

leverandør inden for alle fem områder.  

 

Salg og leverance af F2-produktet som 

cloudservice udgør et centralt element i 

cBrains vækststrategi. Samtidig har 

cBrains fokus på den offentlige sektor, 

specielt centraladministrationen. 

cBrain på ny SKI 02.19 cloud rammeaftale 
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Kontakt cView 

Har du spørgsmål om cBrains 

produkter og aktiviteter eller 

indholdet i cView, så send en 

mail til cview@cbrain.dk 

Digitaliseringsstyrelsen har gennemført 

et miniudbud under SKI 02.18 omkring 

et nyt sags- og dokumenthåndteringssy-

stem (ESDH), hvor cBrain har budt ind 

med en cBrain F2-løsning. Digitalise-

ringsstyrelsen har tildelt cBrain ordren 

på nyt ESDH-system til styrelsen. 

Digitaliseringsstyrelsen vælger F2 ESDH-system 

cBrain har indgået aftale med Digitalise-

ringsstyrelsen i Grønland om leverance 

af F2 til den Grønlandske centraladmini-

stration. 

Aftalen er baseret på en trinvis imple-

mentering af F2, en eller flere myndig-

heder af gangen, med mulighed for im-

plementering i alle selvstyrets ni depar-

tementer og underliggende myndighe-

der. 

cBrain ser aftalen som en milepæl. Det 

er således første gang, at cBrain indgår 

en F2-aftale med en hel centraladmini-

stration. 

Aftale med Digitaliseringsstyrelsen i Grønland  

Energistyrelsen har gennemført et mini-

udbud under SKI 02.18 omkring et nyt 

sags- og dokumenthåndteringssystem 

(ESDH), hvor cBrain har budt ind med 

en cBrain F2-løsning. Energistyrelsen 

har tildelt cBrain ordren på nyt ESDH-

system til styrelsen. 

Energistyrelsen vælger cBrain som leverandør  


