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bejde med en række ministerier. F2 er det 
første standardsystem, som fra starten er 
designet og bygget til myndigheder. Det var 
en succes, som førte til, at Transportmini-
steriet vandt digitaliseringsprisen tilbage i 
2011 baseret på implementeringen af  F2, 
og de markante effekter som det medførte.

Efterfølgende udviklede cBrain F2 Proces. 
Et nyt lag ovenpå F2 Basis, som ved hjælp 
af  checklister bl.a. gør det muligt at un-
derstøtte fagprocesser direkte i standard-
systemet. 

Bedre service 
Statsforvaltningen har på få år udskiftet 
alle gamle systemer og erstattet dem med 
den nye F2 platform bestående af  F2 
Basis og F2 Proces. Allerede i 2016 blev 

“Familiens livssituation” er det meget 
rammende navn, for det projekt Stats-
forvaltningen vandt digitaliseringsprisen 
med på konferencen Offentlig digitali-
sering 2017 i Aarhus i marts. Projektet 
består af  et samarbejde mellem de to 
leverandører; In2Media og cBrain og så 
selvfølgelig Statsforvaltningen. Med F2 
har cBrain leveret en løsning fra front- til 
backend helt ned til selve fagprocessen. 

F2 i to lag
F2 består af  to lag: F2 Basis, som er en for-
valtningsplatform, der understøtter myn-
dighedens generelle opgaver og arbejds-
gange, samt F2 Proces, som understøtter 
individuelle og fagspecifikke processer. 
cBrain udviklede i første omgang F2 Basis, 
og udviklingsarbejdet skete i tæt samar-

Statsforvaltningen anerkendt for den nye 
tilgang og nomineret til digitaliseringspri-
sen i kraft af  deres første resultater. I 2017 
lykkedes det så for Statsforvaltningen at 
vinde prisen.

Hos Statsforvaltningen tager det typisk 2-3 
måneder at forstå, designe og implementere 
en ny fagproces. En opgave som tidligere 
nemt kunne tage flere år. Samtidig er de 
økonomiske resultater markante. 

Et eksempel er understøttelse af  skilsmisse. 
Hvor det tidligere kostede Statsforvaltnin-
gen ca. 23 mio kroner om året at udføre 
denne opgave, er omkostningerne nu 
reduceret til ca. 10 mio kroner. Samtidig 
med at borgerne oplever en markant 
bedre service.  >

Digitaliseringsprisen

Digitaliseringspris  
går til den  
borgervendte  
løsning

Statsforvaltningen vandt digi-
taliseringsprisen i år gennem 
samarbejde med cBrain og 
designbureauet In2Media. 
Det er anden gang, at en 
softwareløsning, baseret på 
cBrains F2-produkt, vinder  
digitaliseringsprisen.



NY TILGANG TIL DEN 
OFFENTLIGE SERVICE
Når Statsforvaltningen vinder digitaliseringsprisen skyldes  
det ikke kun ny software, men også en holistisk tilgang til  
digitalisering af  processer med fokus på borgerens perspektiv.

Fagprocesser i Statsforvaltningen
F2 Basis understøtter alle de generiske op-
gaver som sags- og dokumenthåndtering, 
vidensdeling, organisations- og ressour-
cestyring, ansvarsplacering og friststyring 
samt styring af  relationer og arkivering 
hos Statsforvaltningen. F2 Proces gør det 
muligt at understøtte fagprocesser baseret 
på checklister. Og med F2 Proces er det 
lykkedes Statsforvaltningen – direkte i 
standardsystemet – at understøtte en hel 
række fagprocesser fra skilsmisse og separa-
tion til værgemål og konfirmationsbidrag. 
Meget forskellige processer som tidligere 
ville være understøttet gennem individuelle 
og skræddersyede softwareløsninger.

PRISVINDENDE STANDARDSOFTWARE

Med digitaliseringsprisen 2017 har Statsforvaltningen vist, at det er muligt 
at bygge store fagsystemer baseret på 100% standardsoftware.

Samtidig er det 2. gang, at den vindende løsning er baseret på standard - 
s ystemet F2. Første gang modtog Transportministeriet samt Klima- og 
Energiministeriet i 2011 digitaliseringsprisen for deres F2-projekter. 

Ved at digitalisere departementernes arbejdsgange havde ministerierne 
opnået markante effektiviseringsgevinster. Samtidig havde de vist, at det var 
muligt at anvende den samme løsning på tværs af  ministerierne. Det var 
nyskabende i 2011, og siden har mere end halvdelen af  alle departementer  
i Danmark indført F2, senest Skatteministeriets departement.

mere tilfredse med vores sagsbehandling, 
fremgår det af  vores undersøgelser. Sags-
behandlingstiden er også blevet kortere. 
Borgerne kan på 5 minutter selv håndtere 
meget af  den sagsbehandling, der før kun-
ne tage op til tre uger”, forklarer Rasmus 
Kruse. Tallene taler også deres tydelige 
sprog. Det, der startede med at være en 
besparelse på 10 – 12 millioner kr. om 
året, er nu oppe på en årlig besparelse på 
15 – 18 millioner kr. 

Digitaliseringen af  den borgervendte rejse 
slutter ikke her. I løbet af  2017 lancerer 
Statsforvaltningen ‘Kig i egen sag’, der, 
som titlen indikerer, giver borgeren mulig-
hed for at tjekke status på behandlingen 
af  egne sager. Det er en løsning, der er 
blevet til i samarbejde med cBrain baseret 
på F2.

Statsforvaltningen arbejder også med 
at forbedre hele borgerrejsen omkring 
skilsmisse-processen. “Dels er der selve 
borgerrejsen hos Statsforvaltningen, men 
vi forsøger også at forbedre de overordnede 
services, der ikke altid taler sammen. Det er 
f.eks. hele ydelsesområdet, hvor Udbetaling 
Danmark og kommunerne har stor berø-
ringsflade”, uddyber Rasmus Kruse.

Indtil videre er det blevet til fire processer 
(skilsmisse, konfirmationsbidrag, værgemål 
og faderskab) i samarbejde med cBrain, og 
der er tre mere i pipelinen. Generelt er det 
yderst tilfredsstillende at arbejde sammen 
med cBrain. “Vi er glade for den måde, 
vi arbejder sammen med cBrain på. Vi 
har små designsprint med borgervendte 
løsninger. Når der er knaster, er det let at 
få dem løst. Og så er det enormt let at få 
den øverste ledelse i tale. Det er en stor 
fordel, når man kan det”, konkluderer 
Rasmus Kruse.

Da F2 blev implementeret i Statsforvalt-
ningen i 2015 lå fokus i høj grad på den 
meget klassiske og dermed interne sags-
behandling. Uden at få styr på de interne 
sagsgange, kunne man heller ikke få styr 
på de eksterne. “Det var et helt naturligt 
skridt, at vi først og fremmest havde fokus 
på at digitalisere den klassiske, interne 
sagsgang”, forklarer Rasmus Kruse, der 
er it- og administrationschef  i Statsforvalt-
ningen. Han fortsætter: “næste skridt var 
så det, vi er nået i mål med i år, nemlig 
den mere borgervendte del, hvilket også 
indbefatter dialog med borgerne”.

Med projektet; ‘Familiens livssituation’ 
vandt Statsforvaltningen digitaliserings-
prisen. “Det er ikke kun et projekt, hvor 
vi lancerer ny og bedre selvbetjening til 
borgerne. Det er en tilgang til den offent-
lige service, hvor vi som myndighed sætter 
borgernes perspektiv i front, hver gang vi 
udvikler nyt, forbedrer det eksisterende 
eller laver noget om. Vi er langt fra i mål, 
men vi har taget nogle store skridt, og vi 
arbejder hver dag på at forbedre den sam-
lede brugerrejse”, uddyber Rasmus. 

De målbare gevinster i Statsforvaltningen 
er ikke til at tage fejl af. “Borgerne er 

Rasmus Kruse, it- og administrationschef   
i Statsforvaltningen 
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EKSEMPEL PÅ FAGPROCES  
HOS STATSFORVALTNINGEN

F2 understøtter skilsmisseprocessen 
væg-til-væg, fra borgeren starter sags-
forløbet med NemId, til udskrift af 
papirer og med mange integrationer. 

Integrationer understøtter bla., at op-
lysninger checkes i CPR, at borgeren 
modtager kommunikation via e-Boks, 
og at betaling sker elektronisk.

BEHANDLINGSPLAN

En checkliste er tilknyttet en sagstype 
og fastlægger et konkret sagsforløb, en 
behandlingsplan, som består af et antal 
faser med tilknyttede opgaver. 

Checklisten tilknyttes endvidere et antal 
felter, kaldet sagens oplysninger, som 
er individuelle for den konkrete checkli-
ste, samt et antal blanketter, baseret 
på dokumentskabeloner og frasearkiv, 
som anvendes undervejs i sagsforløbet. 
Behandlingsforløbet kan ændres dynamisk 
undervejs i sagsforløbet. Dette kaldes vari-
ans og styres via checklistens opsætning, 
som afgør hvilke faser, opgaver og felter 
(sagens oplysninger), som aktiveres  
i forbindelse med det konkrete sagsforløb. Faser Opgaver

SAGENS OPLYSNINGER

I forbindelse med en checkliste er det muligt at tilknytte en række 
sagsspecifikke felter, kaldet sagens oplysninger. 

Sagens oplysninger udgør således et ekstra sæt metadata, som 
lægges på den konkrete sag, når sagen tilknyttes en sagstype/
checkliste. Sagens oplysninger er til rådighed i sagsforløbet, 
og kan eksempelvis anvendes i forbindelse med opgaver og 
fletning med frasearkiv og skabeloner.

CHECKLISTE

I F2 styres sagsforløbet for en konkret fagproces gennem en 
checkliste. Checklisten består af et antal faser, hvor hver fase 
består af en antal opgaver. Faser og opgaver opsættes og 
vedligeholdes direkte i standard F2. 

Opgaver kan have forskellige typer, og en opgave kan auto-
matisk udføre en række funktioner. F2 kan eksempelvis sende 
en kvitteringsskrivelse til borger. Skrivelsen oprettes automatisk, 
baseret på en skabelon med fletning af relevante metadata  
og tekstfraser, hvorefter den sendes og journaliseres.
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Standardsoftware bygget  
til forvaltningen
Tidligere blev fagsystemer designet og 
bygget fra bunden. Men i dag er fagsyste-
mer ofte baseret på softwarepakker, bygget 
til private virksomheder, som efterfølgende 
er tilrettet og integreret til myndighedens 
behov. Der er imidlertid ikke meget, som 
tyder på, at skiftet hen imod tilrettede 
softwarepakker har givet højere leverance-
sikkerhed eller bedre løsninger. 

Når det gælder de store fagsystemer, 
bliver tilretningerne ofte så omfattende 
og komplekse, at der reelt er tale om en 
skræddersyet løsning. Forklaringen er, at 
softwarepakkerne typisk er designet til 
private virksomheder og derfor kræver 
megen tilpasning. Samtidig består det 
samlede løsningskompleks ofte af  et antal 
forskellige softwarepakker, som er vanske-
lige at integrere effektivt.

En ny tilgang med F2
F2 adskiller sig, da F2 fra starten er 
designet til at understøtte forvaltningens 
processer, og F2 er bygget som en fuldt 
integreret standardplatform. Derfor er 
det med F2 nu muligt at understøtte selv 
store fagsystemer direkte i standardsyste-
met, samtidig med at integrationsopgaven 
ofte er elimineret. Det giver hurtig og 
sikker leverance. 

Fagprocesser baseret på checklister
Traditionelt beskrives fagprocesser i form 
af  swim lanes og understøttes teknisk ved 
hjælp af  workflow engines. I F2 beskrives 
og understøttes fagprocesser i stedet base-
ret på checklister. 

En checkliste kan ses som en SOP (Stan-
ding Operating Procedure), som både 
foreskriver et givet sagsforløb og forudsæt-
ningerne for sagens udfald og afgørelse. 
Checklisterne beskriver og dokumenterer 
således ikke alene myndighedens fagpro-
cesser i form af  en skriftlig instruktion 
direkte i systemet. De understøtter også 
sagsforløbet digitalt samt dokumenterer de 
konkrete sagsforløb, idet alle handlinger og 
ændringer af  data logges. En checkliste er 
tilknyttet en konkret sagstype. Når en sag 
tilknyttes en sagstype, aktiveres checklisten 
og dermed et givet sagsforløb i form af  en 
såkaldt behandlingsplan. Behandlingspla-
nen kan dynamisk ændres undervejs i sags-
forløbet, hvilket kaldes “varians”, og en 
checkliste kan endvidere tilknyttes et antal 
specielle felter, kaldet sagens oplysninger.

Checklister kan oprettes og vedligeholdes 
direkte i F2 uden programmering. Det sker 
i form af  konfigurerbare processkabeloner 
(lagret som XML). Dermed bliver check-
listerne et særdeles fleksibelt og effektivt 
værktøj, fordi fagprocesser løbende kan 

tilpasses, stadig uden programmering, i 
takt med ændrede behov. Checklister kan 
samtidig versionsstyres. Det betyder, at det 
er muligt at oprette en ny version af  en 
checkliste (en given fagproces), eksempelvis 
i forbindelse med ændret lovgivning, som 
så aktiveres, når loven træder i kraft.

Standardsoftware, som virker i 
praksis
Den nye tilgang, hvor fagprocesser un-
derstøttes baseret på checklister direkte i 
standard F2, har bevist sin styrke gennem 
en række projekter og i forbindelse med 
vidt forskellige typer af  fagprocesser i både 
stat og kommuner. 

Statsforvaltningen har netop vundet 
digitaliseringsprisen 2017 for løsningen 
“Familiens livssituation”, som understøtter 
180.000 sager om året. Løsningen er base-
ret på F2 og understøtter et antal processer 
eksempelvis skilsmisse og separation. 
Løsningen dækker hele processen fra bor-
gerens selvbetjening til sagsafslutning og 
journalisering. Hos Skat har cBrain leveret 
en ny F2-baseret løsning til understøttelse 
af  refusion i forbindelse med udbytte. Hos 
Københavns Kommune understøtter F2 
registrering af  internationale borgere i 
centret “International House”, når inter-
nationale borgere har brug for opholdstil-
ladelse i Danmark.

Standardsoftware

Ny tilgang: Fagsystemer  
baseret på standardsoftware 

Med F2 er det muligt at understøtte fagprocesser direkte i  
standardsystemet. Fagprocesser inklusiv selvbetjening opsættes  

direkte i et fuldt integreret standardsystem. Uden programmering  
og baseret på et unikt checkliste-koncept.
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TAG BRUGERNE MED: 
AGIL IMPLEMENTERING
F2 tilbyder en ny tilgang til fagsystemer. Med F2  
er det muligt at understøtte store komplekse fag-  
processer direkte i standardsystemet. Det betyder  
hurtig implementering og lav risiko. Og så betyder  
det, at brugerne bliver taget med.

Agil implementering

F2 er et 100% standardsystem, som består 
af  to lag: F2 Basis og F2 Proces. F2 Basis 
understøtter alle forvaltningens generi-
ske processer, mens F2 Proces gør det 
muligt at opsætte og konfigurere F2, så F2 
understøtter individuelle og fagspecifikke 
processer. Standardsystemet F2 anvendes i 
dag af  ca. 50 myndigheder og i flere lande. 
Det er muligt, fordi F2 er designet som et 
ægte standardsystem baseret på en forstå-
else af  den underliggende (“Weberske”) 

Når forvaltningens begreber og funktioner 
er standard i systemet, og når fagprocesser 
kan opsættes uden programmering, bety-
der det naturligvis, at både kompleksitet og 
usikkerhed reduceres kraftigt i forbindelse 
med opsætning og implementering. Mange 
store IT-projekter fejler, fordi opgaven er 
stor og kompleks. Ved at tage udgangs-
punkt i et 100% standardsystem reduceres 
kompleksiteten markant, samtidig med 
at brugerne er med fra starten. De store 
klassiske IT-projekter er baseret på en 
såkaldt “vandfaldsmodel”, hvor der først 
bruges lang tid på at udarbejde kravspeci-
fikation, hvorefter løsningen skal udvikles 
og efterfølgende implementeres i organi-
sationen. Det betyder, at brugerne først 
ser løsningen på et meget sent tidspunkt i 
projektet. Standardsystemet gør det muligt 
at arbejde på en helt anden måde. Nu får 

bureaukratiske model, som den offentlige 
forvaltning er baseret på. 

Det betyder, at F2 Basis direkte understøt-
ter forvaltningens begreber og arbejds-
gange “out-of-the-box”, eksempelvis 
funktionspostkasser, høring, postliste, 
aktindsigt, friststyring og journalisering. 
Samtidig gør F2 Proces det muligt at 
understøtte fagspecifikke processer direkte 
i standardsystemet, baseret på checklister. 
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PROCESMODEL

Myndigheden har ansvar for at løse en bestemt type opgaver, 
defineret som myndighedens ansvarsområde. Arbejdet og myn-
dighedens processer kan beskrives i relation til tre dimensioner: 
den faglige opgave, compliance og ledelse/ressourcer. F2 under-
støtter alle myndighedens processer i et samlet standardsystem. 
Arkivet indeholder al information på tværs af processer. Den 
generiske forvaltningsplatform (F2 Basis) understøtter de generelle 
processer, mens F2 Proces gør det muligt at opsætte og konfigure-
re fagspecifikke sagsforløb direkte i standardsystemet.

AGIL IMPLEMENTERING, TRANSFORMATIONSMODELLEN

Mange It-projekter fejler i et forsøg på samtidig at udskifte den 
teknologiske platform og reenginere processer. F2 standardsy-
stemet gør det muligt først at understøtte de eksisterende forret-
ningsprocesser og derefter, når brugerne er trygge, gennemføre 
større procesændringer. Hermed opnås et langt mere kontrolleret 
udviklingsforløb. 

Dette er muligt, fordi F2 opsætning og procesunderstøttelse sker i 
standardsystemet, baseret på konfigurering.

FORVALTNINGENS PROCESSER

Specifik

Generel

FUNKTIONALITET TECHNOLOGY

PROCESS

Den generiske 
forvaltningsplatform

Arkivet

Konfigurerede
sagsforløb

Old New

New

Old

Ledelse og
RessourcerCompliance

Faglige opgave

Next step effects:
Process Reengineering

Automation

Initial effects:
Integration

Control
Preperation 
for change

TRANSFORMATION



omlægges og nye rutiner indføres. Her 
giver standardsystemet helt nye muligheder. 
Standardsystemet kan løbende tilpasses. 
Det betyder, at nye arbejdsgange og rutiner 
kan indføres trin-for-trin i takt med at orga-
nisationen er klar. Hermed kan organisati-
on og medarbejdere følge med. Hos cBrain 
kalder vi det “agil implementering”. 

Agil implementering er baseret på en 
række trin. Først indføres F2 standardsy-
stemet, så det understøtter de eksisterende 
processer. Herefter tilpasses systemet 
løbende, parallelt med at nye arbejdsgange 
og rutiner indføres, herunder organisato-
riske ændringer. Det er muligt, netop fordi 
der er tale om et standardsystem, som 
løbende kan tilpasses nye processer - uden 
programmering.

Ved først at indføre et nyt IT-system, 
som understøtter kendte arbejdsgange og 
rutiner, føler brugerne sig trygge, og de 
kan hurtigt lære det nye system at kende. 
Da F2 er et fuldt integreret og moderne 
standardsystem, er der allerede mange 
gevinster at hente i første trin. Samtidig 
bliver medarbejdere og organisation 
forberedt og klar til tage næste trin. I næste 
trin ændres processer herunder ofte med 
organisatoriske ændringer, samtidig med at 
processer område for område kan omlæg-
ges og automatiseres. 

Den agile implementering minimerer 
IT-usikkerheden, tager brugerne med fra 
starten og understøtter en effektiv organi-
satorisk forankring i takt med, at organisa-
tionen er klar. 

Den agile implementering betyder derfor 
“no more big IT”. I stedet for de traditi-
onelle big-bang projekter implementeres 
fagsystemer nu i form af  et antal kontrol-
lerbare trin, hvor nye versioner af  proces-
ser løbende konfigureres og indføres, og 
hvor gevinsterne høstes undervejs. Samti-
dig viser erfaringer, at den nye tilgang giver 
meget kortere implementeringstid. 

Statsforvaltningen, som netop har modta-
get digitaliseringsprisen, gennemførte en 
komplet implementering af  F2 Basis på 
tværs af  9 lokationer, inklusive datamig-
rering, på under 6 måneder. Efterføl-
gende har Statsforvaltningen yderligere 
understøttet, automatiseret og optimeret 
fagspecifikke processer end-to-end inklusiv 
selvbetjening. Det drejer sig eksempelvis 
om adoption, skilsmisse, værgemål, konfir-
mationsbidrag og faderskab. Her tager det 
typisk 4-8 uger at designe og konfigurere 
en ny proces. Det er revolutionerende i 
forhold til traditoneller fagsystemer, der 
typisk er stand-alone systemer, og som 
det ofte kan tage flere år at udvikle og 
implementere.

brugerne allerede tidligt i projektet mulig-
hed for at arbejde med systemet og påvirke 
udformningen af  løsningen. 

Alfa, Beta og Version 1
I forbindelse med F2 er der udviklet 
en kogebog, som med udgangspunkt i 
forvaltningens processer understøtter en 
trin-for-trin opsætning af  systemet, så det 
understøtter organisationens individuelle 
behov. Baseret på input fra brugerne 
opsættes først en alfa-version. Her kan 
brugerne hands-on afprøve sagsforløb og 
funktioner. Baseret på tilbagemelding fra 
brugerne opsættes en beta-version, hvor de 
fleste af  systemets funktioner er på plads. 
Denne versionen afprøves, hvorefter versi-
on 1 kan gøres klar til test og drift. 

Version 1 er sjældent den sidste version, 
men netop den første. Standardsystemet 
betyder fleksibilitet. Baseret på erfaringer 
fra drift kan systemet derfor nemt og 
hurtigt tilpasses yderligere og løbende 
konfigureres til at understøtte nye eller 
ændrede behov. 

Agil implementering
Mange store IT-projekter fejler, fordi både 
IT-tekniske og den organisatoriske udfor-
dring er stor. Når de nye systemer indføres, 
skal brugerne ofte lære et helt nyt system 
at kende, samtidig med at arbejdsgange 

F2 TRINVIS IMPLEMENTERINGSMETODE

Med udgangspunkt i standardsystemet er det muligt at anvende en agil implementerings-
metode, hvor brugerne fra starten af projektet arbejder direkte hands-on med løsningen. 
Det betyder lav risiko, korte og hurtige projektforløb. Og ikke mindst langt bedre løsninger.
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Interview af brugere, baseret  
på F2 forvaltningskogebog

Opsætning af alfa-version

Præsentation og test af alfa-version

Opsætning og test af basisversion

Tilretning og færdiggørelse af  
alfa-version, herunder typisk interfaces,  

skabeloner og rapportering

Præsentation og test af beta-version

Færdiggørelse af test af fuld version

Tilretning og færdiggørelse  
af beta-version

Opsætning af driftmiljø

Præsentation og test af version 1

Tilretning af betaversion, klargøring  
i driftmiljø og endelig test

ALFA

BETA

VERSION 1
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Over the last few months I’ve been work-
ing with multiple companies helping them 
with all kinds of  things; G-Cloud sub-
missions, scoping out the opportunity for 
US tech companies in UK public sector, 
providing consultancy around commercial 
models and helping to set up a partner 
channel.

It made me realise how much I missed 
working with government. Most of  the 
work I’ve done has come via my network 

of  connections working in and around 
government which I built during my time 
running public sector sales at Huddle and 
more recently running the central govern-
ment business for Microsoft. One organi-
sation I have decided to stay working with 
is a Danish company called cBrain.

I came across cBrain through David 
Cotterill (ex DWP and GDS) who joined 
them and I had been aware that there was 
some noise building around cBrain for 
some time. They recently recruited Aaron 
Snow and Greg Godbout, co-founders of  
18F (18F are the US-equivalent of  GDS). 
I’ve worked with public sector custom-
ers for many years and cBrain have an 
exciting proposition so the opportunity to 
work with them to bring cBrain to the UK 
government market seemed like a great fit.

One thing really resonated with me when I 
started to look at what cBrain were doing; 
their service is built specifically for gov-
ernment. They’ve looked carefully at what 
government organisations need from a 
digital public administration platform and 
developed a service called F2 that meets 
those needs. Government has very specific 

requirements around processes that don’t 
exist in the vast majority of  private sector 
organisations and F2 supports the process-
es that need to be followed. I also agree 
with their view that front-end digitisation 
doesn’t improve productivity. Digital 
transformation has to go further to include 
backend automation, digital collaboration 
and data-driven improvements. In fact, 
digital transformation should start with the 
process, not the front end.

cBrain is an exciting company to be 
around. They have had some great success 
in Denmark with many Danish ministries, 
government agencies and municipalities im-
plementing F2 to increase efficiency, work 
transparency and employee satisfaction. 

One of  the things I’m keen to do is 
organise an event at the Danish Embassy 
in London towards the end of  June. We’re 
going to bring a senior exec from the 
Danish Government over to talk to UK 
government organisations about their use 
of  cBrain, the business benefits they’ve 
seen as a result and how they do digital in 
Denmark. If  you work in government and 
you’d like to hear more, let me know.
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HER THOUGHTS ON WHY:

cBrain indgår  
sin første aftale  
som leverandør  
til regioner

cBrain har indgået aftale om levering 
af  løsning til it-understøttelse af  Aktiv 
Patientstøtte. Udbuddet er gennemført af  
Region Nordjylland, Region Midtjylland, 
Region Syddanmark og Region Hoved-
staden i henhold til SKI Rammeaftale 
02.18 CRM it-løsninger og vedligehold.
Den nye platform skal understøtte en 
fælles regional indsats, hvor sygeplejersker 
coacher og vejleder udsatte borgere over 
telefonen.

Hermed har cBrain vundet sit første udbud 
som leverandør til regionerne. Ordren er 
vigtig for cBrain, fordi den viser, at selska-
bet når stadig bredere ud som leverandør 
til den offentlige sektor. Udover at skulle 
levere til regionerne, har første halvår 
også budt på en aftale om at levere F2 til 
University College Lillebælt. Med denne 
ordre er der nu fire større uddannelsesorga-
nisationer, som anvender F2. De øvrige er 
Metropol, IT- universitetet og RUC. 


