
Anvendelse af AUHRA til MUS 

Ifølge AU’s årshjul for MUS-proces starter et nyt MUS-år d. 1.august. Dette notat beskriver kort 
anvendelsen af AUHRA i denne proces, specielt vedrørende HR administrationscentrenes 
rolle. 

Det forudsættes, at HR administrationscentret har den løbende kontakt med institutter og vd-
områder hvad angår proces og tidsplan for afholdelse af MUS, samt at HR 
administrationscentret holder HR-IT orienteret om status for dette. 

I relation til IT-understøttelsen i AUHRA er det vigtigt at HR-administrationscentret følger den 
nedenfor beskrevne proces: 

 Administrationscentret danner AUHRA-rapporten ”Ny MUS leder”  vedr. det pågældende 
institut/vd-område. Rapporten viser medarbejderens nuværende MUS-leder, samt hvilke 
medarbejdere der ikke har en MUS-leder (MUS-leder kolonnen er tom). (se bilag 1). 
Rapporten overføres til Excel. Administrationscentret sender Excel-dokumentet til 
instituttet/vd-området.  
 

 Instituttet/vd-området påfører MUS-leder for de medarbejdere, der ikke har MUS-leder, 
samt retter MUS-leder for de medarbejdere der skal have en anden MUS-leder end den 
nuværende.  For den nye/ændrede MUS-leder udfyldes Ny MUS-leder (cprnr) og Ny 
MUS-leder (navn). Instituttet/vd-området returnerer det udfyldte Excel-ark til HR-
administrationscentret. 
 

 Administrationscentret registrer de nye/ændrede MUS-lederne i AUHRA. MUS-leder 
opdateres på medarbejderens ansættelsesforhold. Funktionerne er kendt af 
superbrugerne. Såfremt instituttet ikke har anvendt AUHRA til MUS tidligere vil ingen af 
medarbejderne have tilknyttet MUS-leder. I så fald kan den udfyldte liste sendes til 
HRIT@au.dk, der kan uploade MUS-ledere/medarbejderrelationen automatisk. 
 

 Vha. ovennævnte liste identificerer administrationscentret de medarbejdere og ledere i 
instituttet/vd-området der ikke er oprettede som AUHRA-brugere (feltet Brugernavn er 
tomt). Listen sendes til HRIR@au.dk, der opretter de manglende brugerne og udsender 
velkomstmail. 

Da AUHRA opdateres løbende fra Medarbejderstamkortet vil alle fastansatte medarbejdere, 
der er oprettet i stamkortet, være med på MUS-listerne.  

Såvel HR administrationscentret som institutsekretariatet kan løbende se en status over ikke-
igangsatte, igangværende og afsluttede MUS-processer med AUHRA-rapporten MUS-status 

  



Bilag 1 AUHRA-rapporten Ny MUS-leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 2. AUHRA rapporten: MUS status 

 


