
JOURNALISERING 
- ET FÆLLES ANSVAR

SPØRG OM HJÆLP

ESDH-sekretariatet opretter  
emnesager i Acadre, og yder support. 

De hjælper bl.a. med at oprette 
dig som bruger og tilbyder  

sidemandsoplæring. 

Hvis du er i tvivl om hvad du skal  
journalisere eller hvordan du bruger 

systemet, så kontakt:

m esdh@sdu.dk / c 6550 7272

Man bliver hurtigt fortrolig med de basale 
funktioner i anvendelsen af Acadre.  
Det er nemt at journalisere, uanset om  
der er tale om en mail eller en fil man har 
liggende på et drev. Vi er flere sagsbehand-
lere på samme sagsområde (...). Når vi slår 
en sag op i Acadre, får vi et hurtigt over-
blik over, hvor vi er i sagsforløbet og kan  
gå videre med sagen derfra. 

Mette Fuglsig, sekretær i  
Dekansekretariatet, Samfundsvidenskab

 ACADRE
Har du husket at  
journalisere i dag?

VI DELER VIDEN 
DU HAR OVERBLIKw www.sdunet.dk/esdh

VI DELER VIDEN 
DU HAR OVERBLIK

I mit daglige arbejde med admini - 
stra tion af eksterne forskningsprojekter,  
så er det uhyre vigtigt at have et godt 
arbejdsgrundlag. Acadre har givet en 
ny platform til dokumentdeling,  
som vi ikke har haft før.

Martina Panch Thinesen,  
Kontorfuldmægtig, Økonomiservice



Hvorfor ikke bare gemme  
på fællesdrev?
Mange vil gerne gemme dokumenter på et 
fællesdrev, Sharepoint eller Dropbox, fordi 
det føles lettere og hurtigere at tilgå, men 
problemet er, at det ikke bliver gemt sikkert 
og i det rigtige system. Dokumenterne er 
sletbare og redigerbare på fællesdrev.  
I Acadre er dokumenterne låst, så man ved 
at de er endelige. Det er vigtigt at få jour-
na liseret præcist og i de rigtige systemer,  
så det er let at finde dokumenterne igen.

Husk at journalisere i Acadre 
- et sikkert system

Har du husket at  
journalisere i dag?

SDU er som statslig myndighed underlagt 
offentlighedslovens §15 om journaliseringspligt, 
og det er vigtigt at journalisering på SDU følger 
den anbefalede praksis og overholder god  
forvaltningsskik. 

• Afgørelsessager
• Aftaler og kontrakter
• Dagsordener og mødereferater
•  Projekter, politikker og mere udviklings-

orienterede sager. Det kan fx handle om  
udvikling af nye studieordninger, 
arbejdsmiljø handleplaner eller strategi  
for bedre studenterservice

•  Vejledningssager, hvis vejledningen giver 
anledning til sagsbehandling 

Læs mere om hvad du skal journalisere 
i SDU’s håndbog www.sdunet.dk/esdh

 VI DELER VIDEN 
DU HAR OVERBLIK

7 huskeregler til korrekt journalisering

Tidspunkt  Dokumenter skal journaliseres snarest muligt efter du har modtaget/afsendt dem.  
Gør det gerne i samme arbejdsgang som sagsbehandlingen. Så er sagen altid ajour. 

 Navngivning  Navngiv dokumenter med en sigende titel. Ikke blot ’Henvendelse fra  
Forsknings ministeriet’, men navngiv det, så det skiller sig ud fra andre tilsvarende 
henvendelser, så det let kan genfindes i systemet. 

Forkortelser  Brug kun helt officielle forkortelser i navngivning – ingen hjemmegjorte. 

Afsender   Notér i Acadre hvem der er afsender/modtager af dokumenter når du sender eller  
modtager dokumenter fra myndigheder, virksomheder, private eller lignende,  
så de let kan genfindes i systemet.

Skab overblik  Henvendelser/afgørelser bør oprettes som enkeltsager fremfor at journalisere alle  
mulige emner ind på samme sag.

Notatpligt  Notatpligten gælder i afgørelsessager, men det er god forvaltningsskik at gøre notat 
om relevante oplysninger i øvrige sager.

Ét sted   Saml alle dokumenter ét sted - glem derfor ikke hjemmesider, Sharepoint-sites og andre 
systemer. Der kan ligge politikker, referater og lignende, som også skal journaliseres for 
at dokumentere den offentlige forvaltning. 

Acadre er meget anvendeligt som logbog,  
da det netop er vigtig dokumentation,  
som har betydning for projektets aftaler,  
vilkår og forpligtelser, der gemmes. 

Nanna Friis, Sekretariatschef,  
Statens Institut for Sundhedsforskning


