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Procedurebeskrivelse for oprettelse af sager om ”Disciplinær Foranstaltning”, ”Uansøgt Afsked”, 

”Andet Fortroligt” og ”Civilt Søgsmål” i WorkZone 

Oprettelse af sager 

HR–afdelingen opstarter og opretter sagen i WorkZone, herunder sikre, at der oprettes indblik for de relevante 

parter i sagen, såfremt tjenestestedet ikke har oprettet et specialindblik. Hvis det pågældende tjenestested 

har oprettet et specialindblik skal området selv oprette sagen i WorkZone iht. retningslinjer for oprettelse af 

personalesager i WorkZone. Dog oprettes følgende personalesager altid af HR-afdelingen: ”Konkret Sygesag” 

(se procedurebeskrivelse for sygesager) samt ”Andet fortroligt” og ”Civilt Søgsmål”.   

Sagen oprettes således at hele HR–afdelingen (Indblik: HR-AFDELINGEN, HR-afdelingen) kan se, at der er en 

ligger en sag. Desuden skal man sørge for, at der gives specialindblik (se nedenfor), til det eller de relevante 

administrative tjenestesteder.  

De enkelte administrative tjenestesteder har ansvaret for, at der sker henvendelse til ESDH–sekretariatet med 

henblik på oprettelse af et specialindblik således at ikke alle medarbejdere på det pågældende administrative 

tjenestested har adgang til den pågældende sag. 

Ved oprettelsen af et specialindblik skal der foreligge en indstilling til nærmeste leder med angivelse af hvem 

som skal have indblik i de fortrolige sager. Lederen skal godkende dette og efterfølgende skal det fremsendes 

til ESDH–sekretariatet, der sørger for den videre ekspedition i forhold til oprettelsen. 

Der bør sondres mellem hvorvidt der er tale om en VIP eller TAP–medarbejder. 

Ved VIP medarbejdere bør følgende personer være tilknyttet specialindblikket på fakultetet: 

- Dekanen 
- 1 -2 administrative medarbejdere på det pågældende fakultet 

 
Det vil som udgangspunkt være fakultetskontorernes ansvar, at der foreligger et specialindblik for sager vedr. 

VIP-medarbejdere.  

Ved TAP-medarbejdere bør følgende personer være tilknyttet specialindblikket: 

- Leder af det administrative tjenestested 
- 1 -2 medarbejdere fra det pågældende administrative tjenestested 

 
Det vil som udgangspunkt være institutternes og de andre administrative tjenestesteders ansvar, at der forelig-

ger et specialindblik for sager vedr. TAP-medarbejdere.  

HR–afdelingen foreslår at navnet på specialindblikket bliver; ”navnet på det administrative tjenestested” – 

SPECIAL. 



 

 

Eksempelvis kunne det være: 

SAMF–SPECIAL ved fakultetet (VIP) og fx CREATE-SPECIAL ved et institut (TAP). 

Oprettelse af dokumenter på sagen 

Alle dokumenter som har betydning for sagen, skal arkiveres i WorkZone på sagen, også relevante mails, nota-

ter mv. Disse kan evt. i forhold til offentlighedslovens bestemmelser markeres som ”internt”-dokument. Som 

hovedregel vil interne arbejdsdokumenter ikke være omfattet retten til aktindsigt med mindre det har betydning 

for sagens afgørelse, jf. Offentlighedslovens §§ 7 -8. Denne vurdering bør ved aktindsigtssager foretages i 

samarbejde med HR–afdelingen. 

Det administrative tjenestested har som udgangspunkt ansvaret for, at de relevante dokumenter ligges op på 

sagen, medmindre andet er aftalt med HR-afdelingen.  

Alle dokumenter som ligges op på sagen har som udgangspunkt det samme indblik som sagen har (oprettes 

automatisk). 

Dokumenter på VIP-sager har således følgende indblik: 

 HR-AFDELINGEN, HR-afdelingen  

 Specialindblik for det Fakultet, hvor medarbejderen er tilknyttet 
(Eksempelvis TEKNAT/SUND-SPECIAL) 

Specialindblik for det administrative tjenestested (fx institut) hvor medarbejderen også er tilknyttet  

(Eksempelvis CREATE-SPECIAL)  

Dokumenter på TAP-sager har følgende indblik: 

 HR-AFDELINGEN, HR-afdelingen 

 Specialindblik for det administrative tjenestested, hvor medarbejderen er tilknyttet  
(Eksempelvis CREATE-SPECIAL)  

Således kan medarbejdere i både HR-afdelingen og på de relevante tjenestesteder se dokumentet.  

Det kan være nødvendigt at give et afgrænset indblik til nogle typer af dokumenter. I så fald, anvendes HR’s 

Specialindblik: HR-SPECIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til HR-afdelingen, Anya H. Jensen eller Camilla S. Jakobsen 

 


