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Børnerådet styrker dokumentationen af børns 
forhold med elektronisk journaliseringssystem

Børnerådets dokumentation af børns forhold er underlagt stramme fortro-

lighedsprincipper og høje krav til arkivering og sporbarhed. TeamCase klarer 

den omfattende journalisering effektivt og sikkert. 

C A S E :  B ø r n E r å d E T



Børnerådet er et statsligt råd, der taler børns sag i den offentlige debat. rådet er po-

litisk uafhængigt og har en ombudslignende funktion. Børnerådets vigtigste opgaver 

er at dokumentere børns forhold og tale børnenes sag. det gøres gennem omfattende 

dataindsamling i bl.a. to børnepaneler og kvalitative undersøgelser blandt forskellige 

grupper af børn og unge.

Børnerådet er forpligtet til at arkivere resultaterne af sit arbejde fortroligt og sikkert 

og skal hvert 5. år aflevere det arkiverede materiale til rigsarkivet. Arkivering tog 

tidligere meget tid i det 13-mand store sekretariat, uden at give det overblik og den 

sikkerhed som er nødvendig. For at gøre både daglige rutiner og arkivering mere 

effektive har Børnerådet derfor valgt TeamCase som er et elektronisk journaliserings-

system udviklet af Teamsoft. 

Godkendt af Statens Arkiver

-Vi er en videnstung organisation, som ofte arbejder med personfølsom information. 

derfor har vi høje krav til fortrolighed, dokumentation og sporbarhed. Med TeamCase 

har vi fået en digital løsning, der reducerer tidsforbruget til journalisering væsentligt 

og samtidig er meget brugervenlig. Systemet er godkendt af Statens Arkiver og skaber 

fundamentet for, at vi efterlever alle krav, udtaler Søren Gade Hansen, chefkonsulent  

i Børnerådet.

det er to år siden, Børnerådet fik TeamCase. Systemet kan generere en særlig arkive-

ringsversion til Statens Arkiver. TeamCase kan med et enkelt klik skabe en fuld kopi af 

alle sager og dokumenter i det format, som er defineret af Statens Arkiver. dette er en 

enorm lettelse for Børnerådet sammenlignet med den tidligere løsning.

Papir øger risikoen for fejl

Tidligere var al arkivering manuel, papirbaseret og forbundet med tunge, tidskræven-

de processer. Alle dokumenter - fra håndskrevne noter og avisudklip til transskribering 

af interviews og undersøgelsesdata - blev indført i elektroniske indholdsfortegnelser 

og dernæst arkiveret i den respektive sagsmappe. 

-det gav os en masse ekstraarbejde forud for afleveringen til rigsarkivet. Leverancen 

må kun indeholde nummererede, journaliserede akter, så hver enkelt sagsmappe 

skulle renses manuelt først. Ofte løb vi ind i, at journalnumre i den elektroniske over-

sigt ikke fandtes i det fysiske arkiv. Godt nok havde vi et system med lånesedler, men 

manuelle processer er ofte behæftet med fejl, så der var mange svipsere. 

Større præcision, mindre ressourcekrævende

For Børnerådet er det vigtigt at leve op til rigsarkivets krav. Bliver der fundet fejl i det 

indleverede materiale, fører det til anmærkninger  

Udfordring

Børnerådet ønskede at styrke og effektivisere 

procedurerne omkring arkivering for at kunne 

efterleve myndighedernes krav bedre. Børnerå-

det ønskede også at få et bedre internt overblik 

over tidsforbruget på opgaver, som ikke er rela-

teret til kerneydelsen.

Løsning

Teamsoft implementerede det elektroniske jour-

naliseringssystem TeamCase. Systemet gør det 

muligt for Børnerådet at arbejde med forskellige 

kategorier af journalisering – fra journalisering 

af fortrolige dokumenter i helt aflukkede områ-

der af systemet, til journalisering af f. eks. hen-

vendelser fra skoler og medier. 

TeamCase har nedbragt tidsforbruget til journa-

lisering betragteligt og fjernet en stærk frustra-

tion over forsvundne sagsakter og tidskrævende 

oprensning af arkiver, som var en indbygget 

ulempe ved det tidligere papirbaserede arkiv.

Fordele

• TeamCase klarer omfattende journalisering 
effektivt og sikkert

• Persondata dokumenteres under fuld for-
trolighed

• TeamCase integrerer smidigt med Micro-
soft, bl.a. Outlook og Office programmer

• Leverandøren er på pletten med det sam-
me, hvis Børnerådet kommer i tvivl eller har 
brug for nye funktioner

Produkter

• TeamCase 7.0 for Outlook

• Microsoft Office 2007

• Microsoft Exchange 2008

• IBM® notes Basic Configuration 8.5

• IBM® domino 8.5
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-det er en plet på omdømmet, som man helst er fri for. Meningen med at journalisere og 

arkivere er at kunne dokumentere og følge en udvikling over tid – i vores tilfælde i forhold 

til børns og unges forhold. Så det skal vi naturligvis kunne håndtere professionelt. det kan 

vi med TeamCase, og det bliver ganske ligetil, fordi systemet er så brugervenligt som 

det er, siger Søren Gade Hansen, som ser frem til den næste levering til rigsarkivet, 

som bliver den første med TeamCase ombord. 

Journalisering på flere niveauer

TeamCase er baseret på en fleksibel og logisk struktur, der gør det muligt for Børne-

rådet at arbejde med forskellige kategorier af journalisering – fra journalisering af 

fortrolige dokumenter og sagsakter i helt aflukkede områder af systemet, til journali-

sering af f. eks. henvendelser fra skoler og medier. Sidstnævnte er ikke omfattet af et 

krav om journalisering, men det er vigtigt for Børnerådet, at henvendelserne journali-

seres, fordi det er en måde at dokumentere, hvad rådet også bruger ressourcer på.

-Vi har fået et værdifuldt overblik over vores tidsforbrug, som vi ikke havde før, hvor 

meget var baseret på fornemmelser. nu har vi nem adgang til data, som dokumente-

rer vores arbejde. det ser jeg som en vigtig sidegevinst. 

Lydhør leverandør

Børnerådet anvender Microsoft, som TeamCase integrerer smidigt med. TeamCase 

ligger som en fast knap i mailsystemet og i Microsoft-panelet, så det er meget nemt 

for brugerne at journalisere dokumenter. det kræver blot et enkelt klik. Ifølge Søren 

Gade Hansen opleves TeamCase som et meget brugervenligt og fleksibelt værktøj i 

hverdagen.

-det sker måske en gang månedligt, at en kollega har spørgsmål til systemet. I langt 

de fleste tilfælde kan jeg svare på det selv, og de få gange, hvor jeg har skullet have 

fat i leverandøren Teamsoft, har de været på pletten med det samme. Jeg har endnu 

ikke oplevet at efterspørge en funktionalitet, der ikke fandtes eller kunne skabes. 

Teamsoft er en meget troværdig og kompetent samarbejdspartner, som lytter til os. 

det smidige samarbejde er en kæmpe fordel.

Meningen med at journali-

sere og arkivere er at kunne 

følge en udvikling over tid 

– i vores tilfælde i forhold til 

børn og unge. Så det skal vi 

naturligvis kunne håndtere 

professionelt. Det kan vi med 

TeamCase. Det er dejligt at 

arbejde med TeamCase i 

forhold til vores gamle papir-

baserede rutiner.

Søren Gade Hansen, 
chefkonsulent i Børnerådet
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TEAMSOFT

Vi hjælper til bedre resultater og kundeservice gennem 

innovativ informations-styring og online booking.

Vi er specialiseret i IT-systemer der letter arbejdsgangen 

forbundet med serviceydelser til mange forskellige  

relationer, og hvor informationsstrømmen er hyppig,  

omfattende eller kompleks. 

Løsningen skal kunne betale sig og give mening. Derfor 

går vi i dialog, før vi går i gang. Vi tænker i ledelsens 

overblik, medarbejdernes arbejdsvilkår, effektivitet og 

kundens serviceoplevelse når vi udvikler en løsning.

TeamCase informations-styring, dokumenthåndtering 

(ESDH) og CRM.

 

Få overblik og mere tid til at løse opgaver som kommer 

kunden til gode og styrker bundlinjen.

I løbet af 2012 har vores kunder journaliseret over 

80.000 dokumenter i TeamCase.


