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HVEM SKAL JOURNALISERE?  
Det er den primære sagsbehandler, der har ansvaret for at sikre, at sagen bliver oprettet samt 
lukket og endvidere sikre journalisering af den løbende korrespondance vedrørende sagen.  
 
Sagsbehandleren er den medarbejder, der behandler sagen uanset organisatorisk ophæng. 
Sagsbehandleren er ikke formel part i sagen, men registreres automatisk i WorkZone som 
Sagsbehandler, når sagen oprettes. 
  
Indblik 
WorkZone er som udgangspunkt et lukket system, hvor det kræver et tildelt indblik for at kunne 
se relevante sager.  Som udgangspunkt har alle medarbejdere, der arbejder med 
studienævnsbetjening og kvalitetsarbejde, det samme indblik. Hvis sagen omhandler særligt 
følsomme oplysninger, kan der tildeles et særligt indblik, hvor kun udvalgte brugere har adgang. 
  
Selvom man får indblik, skal den enkelte medarbejder dog være opmærksom på, at det kun er 
tilladt at tilgå sager, som er relevante i en arbejdsmæssig sammenhæng. Da systemet logges, 
skal den enkelte medarbejder således kunne begrunde, hvilken relevans sagen har haft i 
relation til den enkeltes opgaver. Hvis en medarbejder uberettiget læser sager uden relevans 
for den pågældendes arbejdsopgaver, vil dette være forbundet med et tjenstligt ansvar og kan 
udløse en disciplinærsag. 
 

SAGEN  
Enkeltsagsprincippet 
Sagen oprettes med udgangspunkt i enkeltsagsprincippet, hvilket betyder, at en sag defineres 
som en afgrænset, formålsspecifik hændelse eller aktivitet. Det kan for eksempel være et 
studienævnsmøde, årlig status på en uddannelse eller en arbejdsgruppe med et bestemt 
formål.  En sag kan derfor sidestilles med, hvad man som sagsbehandler ellers ville gemme i en 
selvstændig mappe på O-drevet, i en selvstændig folder i Outlook eller et chartek. 
 
For eksempel, er ét studienævnsmøde én sag. Sagen er således studienævnsmødet og 
dokumenter er dagsorden, referat og de respektive bilag samt eventuel relevant 
korrespondance i forbindelse med mødet. Parter er i udgangspunktet ikke relevante i forhold til 
journalisering af studienævnsmøder 
 
Oprettelse af sag  
Sager oprettes som emnesager, og oprettes når de relevante datoer er kendte.  
 
Ved oprettelsen skal der registreres følgende:  
 

• Sagsnummer (tilføjes automatisk) 
• Oprettet af (tilføjes automatisk) 
• Oprettet dato (tilføjes automatisk) 
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• Sagsgruppe, der tager udgangspunkt i opgavens formål og findes i journalplanen 
• Titel 
• Ansvarlig enhed 

 
Sager skal oprettes umiddelbart efter, at sagen påbegyndes, og skal lukkes umiddelbart efter, at 
formålet med oprettelsen er opnået. Ved løbende at lukke sager sikres det, at man 
kontinuerligt har overblik over aktive sager. 
 
Studienævnsmøder kan for eksempel oprettes, når datoen for mødet kendes.  
 
 
Sagstitel 
Sager skal gives en sigende titel, hvor man ud fra titlen skal kunne forstå, hvad sagen eller 
dokumentet handler om. Titlen skal sikre, at man hurtigt kan fremsøge en sag og differentiere 
den fra andre sager  
 
Retningslinjer for navngivning af sager 

− Titlen skal fungere som et meget kort og præcist resume af sagen 
− Skriv emnet/mødeforummets fulde navn, evt. formel forkortelse og dato for mødet  
− Forkortelser skal bruges med omtanke, da disse kan miste eller ændre betydning med 

tiden 
− Tænk over hvad andre vil søge på, hvis de skal fremfinde sagen  

 
Sagstitler skrives ud fra syntaksen Hvad-hvornår-hvem  
 
”Hvad” angiver, hvad sagen handler om 
”Hvornår” er relativt til sagen og angiver den relevante periode for sagen. Det kan være et 
årstal, hvis der er tale om en årlig status eller mødets dato, hvis der er tale om et specifikt 
møde. Det vil sige år angives som minimum, derudover dato i formatet DD.mnd.ÅÅ, f.eks. 11. 
november 2018.   
”Hvem” angiver sagen drejer sig om og er relativ til lokal organisering  
 
Eksempler:  
 
Studienævnsmøde 9. november 2018, Studienævn for Medicin  
Uddannelsesnævnsmøde 12. december 2018 Antropologi 
Årlig status 2018, Studienævn for Psykologi  
Uddannelsesevalueringsmøde 10. oktober 2018, Studienævn for Psykologi 
Arbejdsgruppe om nye optagelseskrav 2019 Studienævn for Psykologi 
 
Sagsgruppe 
Sagsgruppen beskriver hvilken type af sag, det drejer sig om. 
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Sagsgruppen angiver sagens placering i Aarhus Universitets hierarkiske journalplan. 
Journalplanen er fælles for Aarhus Universitet og er som udgangspunkt hierarkisk opbygget i tre 
niveauer med udgangspunkt i sagens formål. Der journaliseres altid på laveste niveau.  
 
Som eksempel fra Aarhus Universitets journalplan: 
 
Niveau 1: 5 Uddannelse 
Niveau 2: 50 Uddannelse, generelt 
Niveau 3:  503 Uddannelsesforum 
 
Dette medfører, at den enkelte sag ikke er ”født” med et specifikt organisatorisk tilhørsforhold, 
hvilket derfor defineres i WorkZone af Ansvarlig enhed og Udførende enhed. 
 
Ansvarlig enhed 
Den administrative enhed, der sagsbehandles på vegne af, for eksempel et studienævn. 
 
Udførende enhed 
Den administrative enhed, der udfører sagsbehandlingen, for eksempel et 
administrationscenter: 
 
ARTS: 1659 
BSS: 3090  
Health: 2008 
ST: 1842 
 
Sagstilstand  
Når en sags oprettes, er sagstilstanden pr. default ”Ny”. 
Når referatet er endelig godkendt og journaliseret, vælges tilstanden ”Arkiveret”. Sagen 
afsluttes ved at trykke ”Afslut sag” eller ved at påsætte en afslutningsdato. En sag kan til enhver 
tid genåbnes, hvis det skulle være nødvendigt. Se også Guide til afslutning af sag. 
 
Oplysningstype (på sagen)  
Det er valgfrit om der sættes oplysningstyper på sagen. F.eks. er det muligt at tilføje 
uddannelsesnavn. Oplysningstyper besluttes i de enkelte bånd.   
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DOKUMENTER 
Sagens akter kaldes Dokumenter i WorkZone. Dokumenter er altid koblet på en sag. Når der 
tilføjes dokumenter til en sag, skal følgende registreres:  
 
• Dokumentnummer (tilføjes automatisk) 
• Oprettet af (tilføjes automatisk) 
• Oprettet dato (tilføjes automatisk) 
• Sagshenvisning (tilføjes automatisk) 
• Dokumenttype 
• Brevdato  
• Tilstand 
• Titel 
• Sagsbehandler 
• Ansvarlig enhed 
 
Dokumenter skal journaliseres løbende og umiddelbart efter modtagelse eller afsendelse. 
Et dokument er ikke typedefineret, men kan være filer genereret i Word, Excel, Power-point, 
emails fra Outlook, pdf-filer eller lignende.  Krypterede, zip-, eller databasefiler er ikke tilladt.  
 
Journalinstruksen (s. 6) har en udtømmende liste over filformater, som er tilladte i WorkZone. 
 
Alle dokumenter er som udgangspunkt hoveddokumenter. Den enkelte sagsbehandler kan 
vælge at gemme bilag som underdokumenter, hvis dette foretrækkes.  
 
Alle dokumenter journaliseres som word-filer, da det er muligt at søge i office-produkter (og 
ikke pdf).  
 
Dokumenttitel  
Dokumentets titel skal gøre det muligt at orientere sig i sagens dokumenter på en nem og 
overskuelig måde. Det er ikke tilstrækkeligt at angive, hvilken type dokumentet er, f.eks. 
dagsorden, men der skal også være en kort tematisk beskrivelse af dokumentet. 
 

Retningslinjer for navngivning af dokumenter 
• Titlen skal fungere som et meget kort og præcist resume af dokumentet 
• Brug titler som: brev […), referat møde […] eller møde vedr. […]. 
• Tænk over hvad andre vil søge på, hvis de skal fremfinde sagen.  
• Forkortelser skal bruges med omtanke, da disse kan miste eller ændre betydning med 

tiden.  
 
Dokumenttitler skrives ud fra syntaksen hvad-hvornår. Dette er kun gældende, hvis syntaksen 
for sagstitler er fulgt. Hvis ikke, skal dokumentets titel også beskrive, hvem dokumentet 
relateres til – f.eks. et studienævn. 
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”Hvad” angiver dokuments indhold – f.eks. dagsorden, referat, bilag nr. 5.1 Studieordning 
medicin 
”Hvornår” angiver til hvilket formål dokumentet er oprettet – f.eks. studienævnsmøde 18. 
november 2018  
 
Dagsorden og referat 
Hvad-hvornår 
Dagsorden studienævnsmøde 9. november 2018   
Referat studienævnsmøde 18. november 2018  
 
Bilag nr. meningsfuld titel/emne 
Bilag 5. Studieordning medicin studienævnsmøde 18. november 2018 
Bilag 6. Undervisningsevaluering E18 studienævnsmøde 18. november 2018 
 
Dokumentgruppe 
Det er valgfrit om der påsættes en dokumentgruppe. F.eks. er det muligt at påsætte 
”ansøgning” eller ”afgørelse”. Dokumentgrupper besluttes i de enkelte bånd.   
 
Dokumenttype  
Dokumenttypen angiver, hvilken type dokument det drejer sig om. Der anvendes typisk 
nedenstående:  
 
DAG, Dagsorden – anvendes til dagsordener  
REF, Referat – anvendes til referater 
DOK, Dokument – anvendes til andre dokumenter, f.eks. bilag. 
N, Internt – anvendes ved interne dokumenter, som ikke foreligger i endelig form 
I Indgående – anvendes til indgående post som f.eks. breve eller mails 
U, Udgående - anvendes til udgående post som f.eks. breve eller mails 
 
Ansvarlig enhed 
er den administrative enhed, der sagsbehandles på vegne af, for eksempel et studienævn. 
 
Dokumenttilstand 
Dokumenter skal journaliseres umiddelbart efter, at disse modtages eller afsendes. Ved interne 
dokumenter skal de som minimum journaliseres, når de forelægger i deres endelig version. 
 
Et dokument kan have flere forskellige tilstande alt efter, om man som sagsbehandler ønsker at 
andre skal have adgang til dokumentet. 
 

• Personlig udkast - UP. Kan kun vises, redigeres og slettes af den, der har oprettet 
dokumentet.  

• Udkast - UÅ.  Kan vises, redigeres og slettes af alle. 
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• Låst dokument - UL. Selve dokumentet kan ikke redigeres af nogen, men alle kan 
redigere dokumentoplysninger. 

• Arkiveret - ARK. Selve dokumentet kan ikke redigeres af nogen, men alle kan redigere 
dokumentoplysninger.  ’Arkiveret’ bruges kun, når sagen er lukket. 

 
Dokumenter er pr. default UÅ – udkast. 
Dagsorden og referat arkiveres (ARK), når de er endelig godkendt.  
 
Hvilke dokumenter skal journaliseres på en sag  
Man skal altid som minimum gemme: 
 
• Dagsorden, bilag og referater fra møder i formelle organer   
• Korrespondance som leder frem til en beslutning/afgørelse eller som har relevans for sagen 
• Interne dokumenter som foreligger i endelig form. 
• Sager af særlig eller principiel karakter samt sagsfremstillinger og dertilhørende bilag, som har 
været forelagt et styrende organ, for eksempel studienævn eller Udvalget for Uddannelse 
• Samarbejdsaftaler med andre universiteter/forskningsinstitutioner, samarbejde med 
erhvervsvirksomheder og andre organisationer. 
 
Ovenstående er absolut minimum.  
 
Hvad med dokumenter der ikke er knyttet til et møde? (f.eks. skriftlige høringer) 
Hvis der en studielederbeslutning mellem studienævnsmøder oprettes denne som en sag.  
 
Eksempler på sagstitler:   
- Høringssvar vedrørende censornormer studienævn for medicin november 2018  
- Beslutning vedrørende lukning af uddannelse uddannelsesnævn for kommunikation og kultur 
september 2018  
 
Oplysningstype (på dokumenter)  
Det er valgfrit om der påsættes oplysningstype på dokumenter. Oplysningstyper besluttes i de 
enkelte bånd.   
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