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Kommissorium for udarbejdelse af ESDH processer med fokus på Workzone på Nat og 
Tech 
Version 4 – rettet pga. fælles AU projekt om udrulning af WorkZone i institut- og fakultetssekretariater samt 
ændret arbejdsmetode og ansvar i styregruppen samt konsekvenser som følge af opdeling i to fakulteter og 
deraf nødvendige udvidelser i styregruppen. 

Baggrund 
Den 15. august 2018 blev det besluttet at nedsætte en styregruppe på ST med henblik på at sikre en 
ensartet registreringspraksis i WZ på fakultetet. Beslutningen blev truffet i fællesskab af 
institutsekretariatsledere, centersekretariatsledere, fakultetssekretariatsleder og administrationsleder på 
ST. Desuden blev det besluttet at nedsætte et antal arbejdsgrupper med fokus på HR, Økonomi, 
Uddannelse og Fakultetssekretariat med deltagelse af både institutmedarbejdere og administrative 
medarbejdere. Styregruppen blev suppleret med en administrativ taskforce. 
 
Projektet sikrede dermed en bred sammensætning af deltagere, og derved, at de udarbejdede emner og 
processer optimerede de enkelte enheders arbejdsgange på tværs af fakultetet. 
 
Desuden understøttede projektet ensartet kvalitet i sagshåndteringen som fordret af GDPR og 
digitaliseringssatsningen på AU. 
 
Der var i perioden 2018- 2020 afsat to årsværk til at understøtte processen. 
 
Fakultetet blev den 1. januar 2020 opdelt i 2 fakulteter Natural Sciences og Technical Sciences og 
fakultetsledelserne har samtidig prioriteret øget fokus på kvaliteten i forskningsjournaliseringen og 
journaliseringen generelt.  
 
I maj 2020 ophørte projektlederrollen, men styregruppen består og arbejder forsat med at understøtte 
arbejdet med Workzone på de to fakulteter. 

Overordnet formål 
ESDH-systemet (workzone) skal: 

• Sikre at universitets sagsbehandling bliver journaliseret i overensstemmelse med lovgivningen, 
• sikre en smidig og ensartet sagsbehandling på tværs af hele universitetet, 
• bidrage til videndeling mellem sagsbehandlerne og afdelinger (institutter, centre, 

fakultetssekretariater og administrationscenter), 
• ensarte data til styringsinformation til de enkelte afdelinger og bidrage til ledelsesinformation, 
• sikre floweffektive opgaveløsninger via digital understøttelse og 
• understøtte standardisering af fælles arbejdsgange, 
• understøtte fælles hukommelse. 

Styregruppen 
Styregruppen har til opgave at: 



2 
 

• Sikre, at der udarbejdes fælles retningslinjer for journaliseringspraksis i overensstemmelse med 
lovgivning og AU’s retningslinjer, 

• at der udarbejdes en fælles journaliseringspraksis og anvendelse af ESDH, der sikrer en smidig og 
ensartet sagsbehandling på tværs af fakulteterne/universitetet, som bidrager til videndeling og som 
ledelsesinformation, 

• sikre fælles journaliseringspraksis og anvendelse af ESDH i forhold til dokumenter vedr. forskning, 
forskningssamarbejder med eksterne mv., 

• placere opgaver, hvis der er tvivl om, hvor opgaven bedst løses eller vurdere grænsetilfælde i forhold 
til arbejdsgruppernes emneområder, 

• sikre at arbejdsgruppernes forslag eliminerer dobbeltjournalisering, 
• sikre ensartet og rettidig kommunikation om beslutninger mv., 
• sikre at superbrugere, repræsentanter for arbejdsgrupper og evt. andre interessenter inviteres til 

styregruppemøder, når dette vurderes relevant, 
• at sikre at principielle problemstillinger og observationer bringes videre til centralt niveau på AU til 

gavn for alle. 

Styregruppens formål  
At sikre fælles journaliseringspraksis i Workzone på en ensartet kvalitativ, effektiv og procesoptimeret måde 
i overensstemmelse med ovenstående. 

Styregruppens sammensætning 
Det forudsættes, at gruppen er bekendt med love, retningslinjer og har erfaring med Workzone, og at 
gruppen er bredt sammensat, så der sikres tværgående sammenhæng og at styregruppen har 
beslutningskompetence, så der kan arbejdes hurtigt og effektivt. 

Gruppen består af repræsentanter for HR-IT, Administrationscenteret, Institutter/centre og 
fakultetssekretariaterne. 

Styregruppens beslutningskompetencer og referenceforhold 
Styregruppen har beføjelser til at træffe beslutning:  

• Om proces og inddragelse samt kommunikation og udrulning på baggrund af indstillinger fra 
arbejdsgrupperne i forhold til formålet og i overensstemmelse med regler og retningslinjer.  
Beslutninger skal sikre, at afvigelser minimeres og at evt. mindre nødvendige afvigelser er inden for 
rammen af AU’s retningslinjer, 

• om modnede emner på back loggen som arbejdsgrupperne derefter kan arbejde videre med. 
Styregruppen er forpligtet til at sikre, at der er flere modnede emner på back log, som 
arbejdsgrupperne kan behandle. 

Styregruppens møderamme 
Møderne indkaldes og ledes af formanden. 

Der afholdes møder ca. en gang månedligt og der være mulighed for at deltage i møderne via Skype, v.meet 
etc.  

Styregruppens arbejdstid/ressourcer 
Der må beregnes deltagelse i 8-10 styregruppemøder årligt. 
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Det skønnes, at deltagerne må påregne ca. 3 times forberedelse inkl. mødetid pr. styregruppemøde.  

Mødelederen udarbejder et udkast til dagsorden, som sendes til styregruppen forud for møder. 

Arbejdsgrupper inden for HR, uddannelse, økonomi og fakultet 

Arbejdsgruppernes formål 
Arbejdsgrupperne har til formål at sikre udarbejdelse af forslag til fælles retningslinjer for 
journaliseringspraksis ved Nat og Tech i overensstemmelse med målet og med fokus på at undgå 
dobbeltjournalisering.   

• Der skal være en tovholder for hver gruppe. Det anbefales, at denne person er deltager i Taskforce-
gruppen samt/eller i Workzone Superbruger-gruppen for at sikre en rød tråd. Tovholder forventes 
også at deltage i styregruppen, når der skal tages beslutninger på baggrund af indstillinger på 
arbejdsgruppens område.  

• Fordelingen af opgaver i arbejdsgruppen prioriteres af gruppen evt. i samarbejde med Taskforce-
gruppen.  

• Arbejdsgrupperne prioriterer forslag, ændrings- og udviklingsønsker mv. fra back log og faciliterer 
egne møder.  

• Arbejdsgrupperne har ansvaret for at udarbejde arbejdsgange og dokumentation heraf for 
gruppernes ansvarsområde – evt. ved brug af dokumenter fra de tværgående superbrugergrupper 
på fagområdet. Arbejdsgruppernes beslutninger om valgte processer og retningslinjer skal være 
begrundede i de situationer, hvor der har været forskellige holdninger til best practice, idet processer 
og retningslinjer i nogen tilfælde er et kompromis af, hvad der samlet set bedst og mest effektivt kan 
praktiseres under nærmere beskrevne omstændigheder. 

• Arbejdsgrupperne har ansvar for at afklare snitflader med andre områder. Ved tvivl og 
uoverensstemmelser ift. fordeling af arbejdsopgaver, snitflader/samarbejdsflader, skal dette afklares 
i styregruppen på baggrund af en kvalificeret indstilling fra arbejdsgruppen. 

Taskforcens formål 
Taskforcen skal sikre videndeling, sparring og ensartethed i processer og arbejdsgange på tværs af 
arbejdsgrupperne. Efter projektperiodens udløb vil taskforcens rolle være mere koordinerende i forhold til 
øvrige WorkZone projekter på AU-niveau. 

Succeskriterier for arbejdsgrupperne 
Det forventes, at arbejdsgruppen kortlægger mulige indsatsområder, evt. via en back log. Og herefter 
prioriterer et antal processer, som gruppen indledningsvis skal arbejde med. Arbejdsgruppen skal udarbejde 
nye processer for de prioriterede områder.  

Det forventes, at deltagerne i arbejdsgruppen: 

• Beslutter processer og ved uenighed eller tvivl udarbejder kvalificeret indstilling til styregruppen, 
• udarbejder forslag til implementeringsplan på fakultetet samt udarbejder vejledninger til dette, 
• støtter afdelinger i implementeringen. Implementering kan ske løbende. 

Arbejdsgruppernes møderamme 
Der afholdes så vidt muligt møder i gruppen minimum hver 14. dag samt sprintdage.   
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Kommunikation 
Projektleder indsamler status via møderne i arbejdsgrupperne og sender en statusmail til styregruppen 
minimum en gang pr. måned.  

Desuden er der oprettet en hjemmeside: ”Fælles journaliseringspraksis på Nat og Tech”, hvor vejledninger, 
nyttige links og workzonesider, samt support- og kontaktinformation er tilgængelig.: 

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/esdh/vejledninger/nat-og-tech-faelles-
journaliseringspraksis/ 

Henvisning til retningslinjer 
Der henvises til AU’s Journalinstruks for perioden 1. december 2016 - 1.december 2021, som redegør for 
lovgrundlaget og retningslinjer ved AU og det fremgår heraf, at data og processer ejes af de enkelte afdelinger 
og at den enkelte sagsbehandler har ansvaret for at journaliseringspligtigt materiale bliver journaliseret i 
ESDH-systemet. 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/ESDH/Journalinstruks_Aarhus_Univer
istet.pdf  

Endvidere henvises til AU’s Informationssikkerhedspolitik, der definerer en ramme for beskyttelse af Aarhus 
Universitets informationer og som har til formål at sikre, at kritiske og følsomme informationer og 
informationssystemer bevarer deres fortrolighed, integritet og tilgængelighed. 

http://www.au.dk/informationssikkerhed/informationssikkerhedspolitik/  

Endelig henvises til databeskyttelsesinformation, som blandt andet har vejledninger til forskere, ledere, 
tillidsrepræsentanter, undervisere og vejleder og webredaktører. 

http://www.au.dk/informationssikkerhed/databeskyttelse/  
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https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/ESDH/Journalinstruks_Aarhus_Univeristet.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/ESDH/Journalinstruks_Aarhus_Univeristet.pdf
http://www.au.dk/informationssikkerhed/informationssikkerhedspolitik/
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