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Denne guide viser, hvordan du bruger Påmindelser til hjælp i din sagsstyring.

Påmindelser er en funktion, hvor kan du sætte en påmindelsesdato på en sag, hvis du for 
eksempel skal huske at rykke efter svar, eller hvis du for eksempel har sat en svarfrist, hvorefter 
du kan fortsætte sagsbehandlingen.

Fase Forklaring Navigation

Tilføj 
fanen 
Påmindel
ser

Åbn en sag og vælg det lille Møtrik-ikon til 
højre for fanerne.

Boksen, der åbnes, viser i højre side hvilke 
faner, du altid kan se og i venstre side hvilke, 
du kan tilvælge. Her dobbeltklikker du på 
Påmindelser og vælger Gem nederst i boksen.

Nu vil du på alle sager, du åbner, kunne se 
fanen Påmindelser.

Opret en 
påmindel
se

På den valgte sag skal du vælge fanen 
Påmindelser og klik på ikonet Tilføj.

I boksen, der åbnes, skal du som minimum 
udfylde 
-Dato – den dato du vil have påmindelsen
-Påmindelse til – vælg dig selv som 
sagsbehandler

Feltet Påmindelsestekst er et fritekstfelt, hvor 
du kan uddybe, hvad du skal huske at gøre.

Afslut ved at klikke på Gem.

Tip: Du kan tilføje alle de påmindelser, du vil.

Under fanen Påmindelser vil du altid kunne se 
de påmindelser du eller kolleger har lavet på 
sagen.

Hvis du vælger påmindelsen, kan du redigere 
eller slette den ved at klikke på skraldespand 
eller pen.
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Lav 
overblik

Hvis du ønsker overblik over dine sager med 
påmindelser, skal du starte med at lave og 
gemme en søgning på disse. Søg f.eks. på dig 
selv som sagsbehandler og i feltet 
Påmindelsesdato fra skriver du @udfyldt. Gem 
søgningen og tilpas dit Dashboard, så listen 
altid vises. Når påmindelsesdatoen 
overskrides, vil datoen vises med rødt på din 
liste.
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