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Introduktion til F2 Kvalitetssikring  

F2 Kvalitetssikring er et modul til brug for løbende kvalitetssikring, såvel som til 

brug i forbindelse med aflevering til Rigsarkivet. 

Modulet består af en række relevante rapporter til modulet F2 cPort, såvel som 

reoler til modulet F2 Styringsreol. Administratorer kan ved brug af rapporterne i F2 

cPort lave statistiske udtræk til brug for kvalitetskontrol til Rigsarkivet samt til 

ledelsesrapportering. Medarbejdere kan gennem de relevante styringsreoler 

løbende kvalitetssikre data og rydde op, så organisationen er klar til aflevering til 

Rigsarkivet. 

Fokus i denne manual er på de rapporter/opsætninger samt styringsreoler og -

hylder, som relaterer sig til F2 Kvalitetssikring. For generel vejledning i F2 cPort og 

F2 Styringsreol, henvises der til de dertilhørende manualer. 

Kort introduktion til F2 cPort 

F2 cPort er et udtræksværktøj, som tilgås af administratorer i F2.  

Med F2 cPort som udtræksværktøj, kan en F2 administrator lave udtræk og danne 

rapporter på tværs af informationer tilgængelige i F2. 

Det kan være udtræk såsom: 

 Sagsproduktion fordelt på, hvad en specifik organisation, enhed og 

sagsbehandler har produceret i en given periode 

 Sagernes behandlingstid 

 Antallet af oprettede, igangværende og afsluttede sager inden for en given 

periode 

 Gennemsnitlige svartider på foruddefinerede områder såsom 

borgerhenvendelser, besvarelse af høringer eller lignende 

 Antallet af sager der er blevet godkendt inden fristudløb 

Udtræk og rapporter fra F2 cPort leverer et datagrundlag med målbare resultater, 

der eksempelvis kan danne grundlag for at optimere og følge op på en myndigheds 

specifikke arbejdsgange og -processer.  

I forbindelse med installation af cPort, definerer F2 organisationen hvilke typer af 

F2 data, som der ønskes at kunne tilgå via cPort. cPort håndterer data via F2 
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”Datafelter”, og det er disse datafelter som der kan udtrækkes data fra. Nedenfor 

ses datafelterne i ruden ”Vælg kolonner”.  

 

Figur 1: cPort 

Kort introduktion til F2 Styringsreol 

F2 Styringsreol er den digitale afløser for de fysiske styringsreoler, der indtil nu er 

blevet brugt til at styre og skabe overblik over sager, der er under behandling i en 

organisation. Praksis har vist, at fysiske styringsreoler kræver en del administrative 

ressourcer, og det ønskede overblik ikke kan understøttes fuldt. Disse udfordringer 

elimineres via F2 Styringsreol, da al sagsbehandling organiseres og styres digitalt. 

F2 Styringsreol arrangerer akter i forskellige grupperinger såkaldte ”reoler”. Der 

kan opstilles et antal reoler for hele organisationen med forskellige 

underinddelinger (hylder).  

De akter, der vises på hylderne, kan opmærkes med forskellige farver. Aktens 

opmærkning kan således vise ekstra information, fx aktens status eller 

adgangsniveau. 

Scenarierne kan variere fra organisation til organisation, men F2 Styringsreol giver 

et grafisk overblik over. 

Derudover kan styringsreolen benyttes som styrings- og ledelsesværktøj og gøre 

det lettere for både ledelse og medarbejdere at styre ressourcer og dermed styrke 

effektiviteten. Styringsreolen kan desuden skabe overblik og optimere 

arbejdsgange, hvorved produktiviteten højnes. 

F2 Styringsreol tilgås direkte i F2. Det betyder, at den enkelte bruger har direkte 

adgang til styringsreolen fra sin desktop. Alt efter hvilke valg der er foretaget 

omkring organisering og styring, vil opmærkede akter lægge sig på styringsreolens 

hylder. Med et dobbeltklik på den relevante hylde åbner en oversigt over de akter 

og tilknyttede dokumenter, som brugeren har adgang til at se og som passer med 

de søgekriterier, der er defineret for den pågældende hylde. I oversigten udvælges 

en relevant akt og sagsbehandlingen kan nu påbegyndes.  

Vælg rapport Vælg opsætning 

Vælg 
kolonner 

Valgte 
begræns

ninger 
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Det er således slut med at skifte mellem forskellige programmer, da styringsreolen 

sikrer, at alt er samlet ét sted. Med brugen af F2 Styringsreol optimeres sagsflow 

og arbejdsproces, ligesom det er muligt hurtigt og effektivt at finde og få overblik 

over de sager og akter, der kræver opmærksomhed. 

 

 

Figur 2: Eksempel på en styringsreol 
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Tilgå styringsreol i F2 Touch 

F2 Styringsreol er også tilgængeligt via F2 Touch, hvor der er samme funktionalitet 

som i F2 Desktop-klienten. Når der klikkes på en søjle for at søge, vises en drop 

down-menu med de opmærkninger, som er tilgængelige på hylden. Ved at klikke 

på en opmærkning, udføres en søgning som i F2 Desktop-klienten. 

 

Figur 3: Tilgå styringsreol i F2 Touch 
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cPort-rapporter i F2 Kvalitetssikring 

F2 Kvalitetssikring indeholder to cPort-rapporter, hvori der er defineret 

opsætninger, der trækker data ud på udvalgte datafelter.  

Opsætningerne er baseret på de typiske behov i forbindelse med løbende 

kvalitetssikring af data samt de udtræk, som Rigsarkivet typisk ønsker overblik 

over i forbindelse med aflevering af data. 

I opsætningerne er der endvidere defineret en eller flere begrænsning(er), så der 

kun trækkes ønsket data ud, fx for en bestemt periode.  

De to rapporter i F2 Kvalitetssikring hedder: 

1. Kvalitetssikring Sager og Akter 

2. Kvalitetssikring Dokumenter 

Der er endvidere inkluderet en Excel-skabelon i F2 Kvalitetssikring. Skabelonen kan 

bruges, hvis man ønsker at lave udtræk fra rapporten ”Kvalitetssikring Sager og 

Akter” og viderebehandle data i Excel. I skabelonen er der lagt pivottabeller ind, 

som filtrerer data på samme måde, som i opsætningerne i rapporten 

”Kvalitetssikring Sager og Akter”. 

Lister over datafelter 

Dette dokument indeholder en komplet liste over de datafelter, som er grundlag for 

rapportgenerering i relation til kvalitetssikring i F2. 

Kolonner i listerne 

Nedennævnte tabeller indeholder følgende kolonner: 

 Rapport: Benævnt 1 og/eller 2 afhængigt af, hvilken rapport datafeltet 

optræder i. (se ovenfor) 

 Navn: Datafeltets navn i rapporten og ved udtræk direkte i cPort og til Excel 

 Beskrivelse: En beskrivelse af datafeltets indhold og funktion 

 Format: En angivelse af hvad der returneres (tal, tekst, dato, mv.) 

 Eksempler: Eksempler på en returneret værdi 

 

  

Bemærk: Datoer kan have et andet format end angivet her, når der eksporteres 
til Excel.  
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Datafelter relateret til akter 

Datafelter, der starter med ”Akt:”, relaterer til data, enten metadatafelter eller 

beregnede datafelter på en akt. 

Rap-

port 

 Navn Beskrivelse Format Eksempler 

1, 2 Akt: ID 

 

Id på akten Heltal 198740 

2684574 

1, 2 Akt: Titel Titel på akten Tekst §20-spørgsmål 

til besvarelse 

Borgerhenvendel

se 

1, 2 Akt: Ansvarlig 

enhed 

Ansvarlig enhed på 

akten 

Tekst Dokumentations-

enheden 

Jura 

1, 2 Akt: Ansvarlig Ansvarlig 

medarbejder på 

akten 

Tekst Steffen Poulsen 

Judith Ersland 

1 Akt: Sagsnummer Sag som akten ligger 

på 

Tekst 2015 – 784 

2014 – 132 

 

1, 2 Akt: Adgang Aktens 

adgangsniveau 

Tekst Alle 

Enhed 

Involverede 

1 Akt: 

Adgangsbegrænsn

ing 

Aktens 

adgangsbegrænsning

, fx 

sikkerhedsgrupper, 

bestemte personer 

og enheder 

Tekst Personaleafdelin

gen 

Bent Jensen 

SG: Taskforce 

1 Akt: Status Aktens status 

(Behandles eller 

Afsluttet) 

Tekst In progress 

Closed 

1 Akt: Journaliseret Viser om der er sat 

hak i feltet 

”Journaliseret” 

Tekst Ja 

Nej 

1, 2 Akt: Journaliseret 

eller Adgang 

Enhed/Alle 

Viser om akten er 

journaliseret, eller 

om aktens 

adgangsniveau er 

Tekst Ja 

Nej 
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Rap-

port 

 Navn Beskrivelse Format Eksempler 

udvidet til ”Enhed” 

eller ”Alle”. Benyttes 

primært til at 

begrænse udtrækket 

1 Akt: Oprettet dato Dato for hvornår 

akten er oprettet 

Dato 01/02/2016 

29/02/2016 

1 Akt: Oprettet af Medarbejder, som 

har oprettet akten 

Tekst Ingrid Jakobsen 

Palle Severinsen 

1 Akt: Oprettet af 

(enhed) 

Enhed for den 

medarbejder, som 

har oprettet akten 

Tekst Ingrid Jakobsen 

Palle Severinsen 

1 Akt: Emneord Emneord på akten. 

Kan være tom 

Tekst Klage 

Afgørelse 

1, 2 Akt: På en sag Viser om akten ligger 

på en sag. Benyttes 

primært til at 

begrænse udtrækket 

Tekst Ja 

Nej 

1 Akt: Myndighed Viser hvilken 

myndighed akten er 

oprettet i 

Tekst Departementet 

Klagenævnet 

1 Akt: Afleveringslås 

ID 

ID på den låsning, 

der er udført på akter 

i en afsluttet 

journalperiode 

Heltal 1 

2 

1 Akt: Internt ID Internt ID på akten. 

Bruges i forbindelse 

med dannelse af 

URL-link til en akt. 

Heltal 1 

2 

1 Akt: Link Direkte URL-link til 

en akt i F2. 

Tekst f2p://dossier/23

87 

f2p://dossier/29

87823 

  



Side 10 af 24 

Datafelter relateret til sager 

Datafelter, der starter med ”Sag:”, relaterer til data, enten metadatafelter eller 

beregnede datafelter på en sag. 

Rapport  Navn Beskrivelse Format Eksempler 

1, 2 Sag: 

Sagsnumm

er 

Sagsnummer knyttet til 

sagen 

Heltal 2016 – 827 

2012 – 2387 

1 Sag: Titel Titel på sagen Tekst §20-spørgsmål 

til besvarelse 

Borgerhenvendel

se 

1 Sag: Status Sagens status 

(Behandles eller 

Afsluttet) 

Tekst In progress 

Closed 

1 Sag: 

Emneord 

Emneord på sagen Tekst Afhøring 

Personalesag 

1 Sag: 

Ansvarlig 

enhed 

Ansvarlig enhed på 

sagen 

Tekst  HR 

Sagsstyringsenh

eden 

1 Sag: 

Ansvarlig 

Ansvarlig medarbejder 

på sagen 

Tekst Susan Sølvtoft 

Petra Kirkhoff 

1 Sag: 

Journalplan 

Journalplanskode på 

sagen 

Tekst 87238723 – 

Planlov  

161334 – Udlæg  

1 Sag: 

Handlingsfa

cet 

Handlingsfacet på sagen Tekst 0110 – Til 

fakturering 

1 Sag: 

Kassationsk

ode 

Kassationskode på 

sagen 

Tekst B10 – Skal 

bevares 

1, 2 Sag: 

Myndighed 

Myndighed som sagen 

er oprettet i 

Tekst Departementet 

Klagenævnet 

1 Sag: 

Afleveringsl

ås Id 

ID på den låsning, der 

er udført på akter i en 

afsluttet journalperiode 

Heltal 1 

2 

1 Sag: 

Oprettet af 

Medarbejder som har 

oprettet sagen 

Tekst Jens Clausen 
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Rapport  Navn Beskrivelse Format Eksempler 

1, 2 Sag: 

Oprettet 

dato 

Dato hvor sagen er 

oprettet 

Dato 07/12/2010 

04/09/2016 

Datafelter relateret til dokumenter 

Datafelter, der starter med ”Dok:”, relaterer til data, enten metadatafelter eller 

beregnede datafelter på et dokument. 

Rapport Navn Beskrivelse Format Eksempler 

2 Dok: Titel Dokumentets titel, 

som det fremgår af 

dokumentområdet 

på en akt 

Tekst Henvendelse fra dep. 

med spørgsmål. 

Aktindsigts-

anmodning fra borger. 

Svar på 

klage. 

2 Dok: Skal 

PDF’es 

Viser om der er 

dannet en PDF-

version af 

dokumentet 

Tekst Ja 

Nej 

2 Dok: 

Filtype 

Dokumentets 

filtype  

Tekst .docx 

.xlsx 

.pdf 

2 Dok: 

Oprettet 

dato 

Dato for hvornår 

dokumentet er 

oprettet 

Tekst 05/07/2012 

09/12/2009 

 

Andre datafelter 

Datafelter som ikke er direkte knyttet til akter, sager og dokumenter. 

Navn Beskrivelse Format Eksempel 

Antal Akkumulerer identiske resultater i 

andre kolonner og returnerer 

summen. 

 

 

Tal 2 

64 

 

 

Bemærk: Kolonnerne skal 

sammensættes korrekt for at få 
et meningsfyldt resultat. 
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Opsætninger 

I de to rapporter ”Kvalitetssikring Sager og Akter” samt ”Kvalitetssikring 

Dokumenter” er der prædefineret en række datafelter (opsætninger). 

Opsætningerne er målrettede udtræk, der typisk vil være relevante i forhold til 

løbende kvalitetssikring og arbejdet med oprydning forud for en aflevering til 

Rigsarkivet. Opsætningerne kan være begrænsede, så det kun er relevant 

information, der medtages i udtrækket. Det kunne eksempelvis være et bestemt 

interval for oprettelsesdato på sager. 

Kvalitetssikring Sager og Akter 

I rapporten ”Kvalitetssikring Sager og Akter” er der defineret følgende opsætninger: 

1. Akter som er journaliseret, men ikke på en sag 

2. Akter som ikke er journaliseret, og er på en sag 

3. Akter som ikke er journaliseret og ikke er på en sag 

4. Akter som mangler ”Ansvarlig” 

5. Sager som mangler ”Ansvarlig” 

6. Akter som ikke er afsluttet 

7. Sager som ikke er afsluttet 

8. Antal akter fordelt på status og adgang 

9. Kvalitetssikring Excelskabelon 

I tabellen herunder henviser tallet i kolonnen ”Opsætning” til ovenstående liste. 

Opsætning Beskrivelse Datafelter Begrænsning 

1 Liste med de akter, som 

er markeret som 

journaliseret, men som 

ikke er tilknyttet en sag. 

I opsætningens 

begrænsning skal der 

for hvert udtræk 

defineres et datointerval 

for ”Akt: Oprettet dato”. 

Desuden skal der 

angives en myndighed 

for ”Akt: Myndighed”. 

Akt: ID 

Akt: Titel 

Akt: Ansvarlig 

Akt: Oprettet af 

Akt: Ansvarlig 

enhed 

Akt: Oprettet af 

(enhed) 

Akt: Journaliseret 

Akt: Adgang 

Akt: Status 

Akt: Myndighed 

Akt: Link 

 

Akt: Journaliseret 

= Ja 

Akt: På en sag = 

0 

Akt: Oprettet dato 

= imellem <to 

datoer> 

Akt: Myndighed: 

<vælg 

myndighed> 

2 Liste med akter, som 

ikke er markeret som 

Akt: ID 

Akt: Titel 

Akt: Journaliseret 

= Nej 
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Opsætning Beskrivelse Datafelter Begrænsning 

journaliseret og som er 

tilknyttet en sag. 

 

I opsætningens 

begrænsning skal der 

for hvert udtræk 

opdateres hvilket 

datointerval på ”Akt: 

Oprettet dato”. Desuden 

skal der angives en 

myndighed for ”Akt: 

Myndighed”. 

Akt: Ansvarlig 

Akt: Oprettet af 

Akt: Ansvarlig 

enhed 

Akt: Oprettet af 

(enhed) 

Akt: Adgang 

Akt: Status 

Akt: Sagsnummer 

Akt: Myndighed 

Akt: Link 

Akt: Adgang != 

Involverede 

Akt: På en sag = 

1 

Akt: Oprettet dato 

= imellem <to 

datoer> 

Akt: Myndighed: 

<vælg 

myndighed> 

3 Liste med akter, som 

ikke er markeret som 

journaliseret og som 

ikke er tilknyttet en sag. 

 

I opsætningens 

begrænsning skal der 

for hvert udtræk 

opdateres hvilket 

datointerval på ”Akt: 

Oprettet dato”. Desuden 

skal der angives en 

myndighed for ”Akt: 

Myndighed”. 

Akt: ID 

Akt: Titel 

Akt: Ansvarlig 

Akt: Oprettet af 

Akt: Ansvarlig 

enhed 

Akt: Oprettet af 

(enhed) 

Akt: Adgang 

Akt: Status 

Akt: Myndighed 

Sag: Sagsnummer 

Akt: Link 

Akt: Journaliseret 

= Nej 

Akt: Adgang != 

Involverede 

Akt: På en sag = 

0 

Akt: Oprettet dato 

= imellem <to 

datoer> 

Akt: Myndighed: 

<vælg 

myndighed> 

4 Liste med akter, hvor 

der ikke er anført 

”Ansvarlig” 

 

Akt: ID 

Akt: Titel 

Akt: Oprettet af 

Akt: Oprettet af 

(enhed) 

Akt: Oprettet dato 

Akt: Myndighed 

Akt: Link 

Akt: Ansvarlig 

enhed = tom 

Bemærk: Det er kun 

akter med adgang 

”Enhed” eller ”Alle” 

(dvs. ikke 

”Involverede”), der 

inkluderes i 

udtrækket. 

 

Bemærk: Akter med 

adgang ”Involverede” 

inkluderes ikke i 

udtrækket. 
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Opsætning Beskrivelse Datafelter Begrænsning 

5 Liste med sager, hvor 

der ikke er anført 

”Ansvarlig” 

 

Sag: Sagsnummer 

Sag: Titel 

Sag: Oprettet af 

Sag: Myndighed 

Sag: Ansvarlig 

enhed = tom 

6 Liste med akter, som 

ikke har status 

”Afsluttet” 

Akt: ID 

Akt: Titel 

Akt: Ansvarlig 

Akt: Oprettet af 

Akt: Ansvarlig 

enhed 

Akt: Oprettet af 

(enhed) 

Akt: Myndighed 

Akt: Link 

Akt Status: 

Behandles 

7 Liste med sager, som 

ikke har status 

”Afsluttet” 

Sag: Sagsnummer 

Sag: Titel 

Sag: Ansvarlig 

enhed 

Sag: Oprettet af 

Sag: Myndighed 

Sag Status: 

Behandles 

8 Antal akter fordelt på 

status og adgang. 

Udtrækket danner 

(gennem kolonnen 

”Antal”) en opsummeret 

liste, hvor der angives 

det samlede antal af 

akter med følgende 

kriterier: 

 Status = 

”Behandles” og 

adgang = 

”Involverede” 

 Status = 

”Behandles” og 

adgang = 

”Enhed” 

 Status = 

”Behandles” og 

adgang = ”Alle” 

Akt: Status 

Akt: Adgang 

Akt: Myndighed 

Antal 

Akt: Oprettet dato 

= imellem <to 

datoer> 
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Opsætning Beskrivelse Datafelter Begrænsning 

 Status = 

”Afsluttet” og 

adgang = 

”Involverede” 

 Status = 

”Afsluttet” og 

adgang = 

”Enhed” 

 Status = 

”Afsluttet” og 

adgang = ”Alle” 

I opsætningens 

begrænsning skal der 

for hvert udtræk 

opdateres hvilket 

datointerval på ”Akt: 

Oprettet dato”. Desuden 

skal det defineres 

hvilken myndighed i F2, 

der skal trækkes data 

på 

9 Samlet opsætning, som 

muliggør eksport af 

data til den Excel-

skabelon, som følger 

med i F2 

Kvalitetssikring. 

I skabelonen er der 

opsat pivottabeller, som 

udfører beregninger på 

de eksporterede data. 

Der er opsat 

pivottabeller, der svarer 

til de eksisterende 

opsætninger i rapporten 

Kvalitetssikring: Sager 

og Akter. 

Akt: ID 

Akt: Titel 

Akt: Ansvarlig 

Akt: Oprettet af 

Akt: Ansvarlig 

enhed 

Akt: Oprettet af 

(enhed) 

Akt: Journaliseret 

Akt: Adgang 

Akt: Status 

Akt: Myndighed 

Akt: Er på sag 

Sag: Sagsnummer 

Sag: Titel 

Sag: Ansvarlig 

enhed 

Sag: Oprettet af 

Sag: Status 

Sag: Myndighed 

Akt: Oprettet dato 

= imellem <to 

datoer> 
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Opsætning Beskrivelse Datafelter Begrænsning 

Akt: Link 

Kvalitetssikring Dokumenter 

I rapporten ”Kvalitetssikring Dokumenter” er der defineret følgende opsætninger: 

1. Antal og størrelse af filer (alle) 

2. Antal og størrelse af filer (På sager i myndighed) 

3. Dokumenter som mangler PDF 

I tabellen herunder henviser tallet i kolonnen ”Opsætning” til ovenstående liste. 

Opsætning Beskrivelse Datafelter Begrænsning 

1 Liste med oversigt over 

og antal af filtyper på 

de dokumenter, som 

ligger i F2. 

I opsætningens 

begrænsning skal der 

for hvert udtræk 

opdateres hvilket 

datointerval på ”Dok: 

Oprettet dato”, der 

ønskes udtræk på 

Dok: Filtype 

Antal 

Størrelse (bytes)  

Dok: Oprettet 

dato = imellem 

<to datoer> 

2 Liste med alle 

dokumenter i  

 

I opsætningens 

begrænsning skal der 

for hvert udtræk 

opdateres hvilket 

datointerval på ”Sag: 

Oprettet dato” og for 

hvilken myndighed, der 

ønskes udtræk på. 

Dok: Filtype 

Antal 

Størrelse (bytes) 

Sag: Oprettet 

dato = imellem 

<to datoer> 

Sag: Myndighed 

= <myndighed> 

Akt: På en sag = 

1 

Akt: Journaliseret 

eller Adgang 

enhed/alle = 1 

3 Liste med akter, hvorpå 

der ligger dokumenter, 

som der aktuelt ikke er 

dannet en PDF-version 

af 

Dok: Titel 

Dok: Filtype 

Akt: ID 

Akt: Titel 

Akt: Journaliseret 

eller Adgang 

Enhed/Alle = 1 

Dok: Skal PDF’es 

= 1 

Bemærk: Akter med 

adgang ”Involverede” 

er ikke inkluderet i 

udtrækket. Dette kan 

ændres i 

begrænsningen. 
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Opsætning Beskrivelse Datafelter Begrænsning 

 

 

Akt: Ansvarlig 

Akt: Ansvarlig 

enhed 

Sag: Sagsnummer 

 

Styringsreoler i F2 Kvalitetssikring 

F2 Kvalitetssikring inkluderer tre styringsreoler: 

1. Kvalitetssikring: Akter 

2. Kvalitetssikring: Sager 

3. Kvalitetssikring: Dokumenter 

Hver styringsreol består af en række hylder, som giver mulighed for et aktuelt og 

grafisk overblik over datakvaliteten i F2. 

Hylderne er baseret på de typiske behov i forbindelse med løbende kvalitetssikring 

af data. 

Liste over hylder 

Tabellerne herunder indeholder en liste og beskrivelse af hver styringsreol og dens 

hylder. 

 Hylde: Hyldens navn i reolen 

 Beskrivelse: En beskrivelse af hyldens indhold og funktion 

 

Kvalitetssikring: Akter 

I styringsreolen ”Kvalitetssikring: Akter” opmærkes hylderne efter adgangsniveauet 

på akterne, dvs. enten ”Involverede”, ”Enhed” eller ”Alle”. Se afsnittet Opmærkning 

af hylder for nærmere forklaring. 

Bemærk: Det er kun 

akter, der enten er 

markeret som 

journaliseret, har 

adgang ”Enhed” eller 

adgang ”Alle”, der 

inkluderes i 
udtrækket. 

Bemærk: Alle resultater i styringsreolen præsenteres som akter. 
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Figur 4: Styringsreolen ”Kvalitetssikring: Akter” 

Hylde Beskrivelse 

Journaliserede akter, ikke på sag Liste af akter, som er markeret 

som journaliseret og som ikke er 

tilknyttet en sag.  

Det er et af hovedkriterierne i 

forbindelse med aflevering til 

Rigsarkivet, at alle akter, som er 

markeret som journaliseret skal 

afleveres. Dertil kommer, at alle 

journaliserede akter skal være 

tilknyttet en sag.  

Det er derfor vigtigt, at der 

løbende følges op på ovenstående 

problemstilling for at sikre, at alle 

journaliserede akter enten er 

tilknyttet en sag eller at de 

afjournaliseres. 

Ikke-journaliserede akter, på sag Liste af akter, som ikke er 

markeret som journaliseret, men 

som er tilknyttet en sag. 

Et andet hovedkriterium i 

forbindelse med aflevering til 

Rigsarkivet er, at alle akter, som 

er tilknyttet en sag og som har 
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Hylde Beskrivelse 

adgangsniveau ”Enhed” eller 

”Alle”, skal afleveres. 

Derfor bør der løbende følges op 

på ovenstående problemstilling 

for at sikre, at alle akter på sager 

som skal afleveres får udvidet 

adgangsniveauet fra 

”Involverede” til ”Enhed” eller 

”Alle”. 

Hylden kan også bruges til at se 

alle akter, som har adgang 

”Enhed” eller ”Alle". Hvis det er 

nødvendigt, kan adgangsniveauet 

på akterne indskrænkes til 

”Involverede. 

Ikke-journaliserede akter, ikke på sag Liste af akter, som ikke er 

markeret som journaliseret og 

som ikke er tilknyttet en sag. 

Listen kan bruges af 

medarbejdere til hurtigt at danne 

sig et overblik over, om man får 

markeret sine akter som 

journaliseret og tilknyttet dem en 

sag. 

Akter uden ansvarlig Det kan ske, at akter ikke får 

tilknyttet en ansvarlig. Listen 

giver et overblik over alle akter, 

som mangler en ansvarlig, så der 

kan ryddes op. 

Uafsluttede akter Det bør løbende sikres, at akter, 

som ikke længere er under 

behandling bliver afsluttet. 

Listen giver et overblik over 

sådanne uafsluttede akter, så 

medarbejdere hurtigt kan rydde 

op. 
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Kvalitetssikring: Sager 

I styringsreolen ”Kvalitetssikring: Sager” opmærkes akterne efter adgangsniveauet, 

dvs. enten ”Involverede”, ”Enhed” eller ”Alle”. Se afsnittet Opmærkning af hylder 

for nærmere forklaring. 

På tidsaksen præsenteres resultaterne ud fra sagernes oprettelsesdato.  

 

 

Figur 5: Styringsreolen ”Kvalitetssikring: Sager” 

Hylde Beskrivelse 

Akter på sager uden ansvarlig Viser antal akter på sager, hvor 

der ikke er angivet en ansvarlig 

medarbejder.  

Udføres en søgning på hylden, 

kan medarbejderen vælge at få 

vist resultatet som sager. 

Akter på uafsluttede sager Viser akter på sager, der ikke er 

markeret som afsluttet. 

Udføres en søgning på hylden, 

kan medarbejderen vælge at få 

vist resultatet som sager.  

Bemærk: De resultater som vises på graferne indikerer antallet af akter, og ikke 

antallet af sager.  
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Kvalitetssikring: Dokumenter 

I styringsreolen ”Kvalitetssikring: Dokumenter” opmærkes hylderne efter filtype. Se 

afsnittet Opmærkning af hylder for nærmere forklaring. 

 

 

Figur 6: Styringsreolen ”Kvalitetssikring: Dokumenter” 

Hylde Beskrivelse 

Akter med dokumenter som mangler PDF Liste med akter, hvorpå der ligger 

et eller flere dokumenter, hvoraf 

der ikke er dannet en PDF-

version. 

Der kan være flere årsager til, at 

der ikke er dannet en PDF-version 

af dokumentet fx ved 

kodebeskyttede Zip-, Word- eller 

Excelfiler, store filer eller ukendte 

filformater. 

Alle dokumenter Liste med akter, hvorpå der ligger 

mindst ét dokument. I praksis er 

resultatet af listen samtlige akter 

i systemet. 

Rigsarkivet stiller krav om, at der 

løbende føres kontrol med 

kvaliteten af data i systemet, 

Bemærk: Resultaterne på graferne indikerer antallet af akter, hvorpå der ligger 
relevante dokumenter, og ikke antallet af dokumenter. 
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Hylde Beskrivelse 

herunder om der forefindes 

filtyper, som ikke er tilladt. 

Listen kan således bruges til at 

danne et sådan overblik og 

løbende rydde op. 

Opmærkning af hylder 

Hylderne i styringsreolerne i F2 Kvalitetssikring opmærkes efter forskellige kriterier. 

Opmærkningen foregår med farve og navngivning og er beskrevet i tabellerne 

herunder. Følgende kolonner indgår: 

 Farve: Den farve som opmærkningen fremstår med 

 Opmærkning: Navn på opmærkningen 

 Filtyper: Benyttes i tabellen til Kvalitetssikring: Dokumenter til at indikere 

hvilke filtyper, der er samlet i opmærkningen 

Kvalitetssikring: Akter og Kvalitetssikring: Sager 

I styringsreolerne ”Kvalitetssikring: Akter” og ”Kvalitetssikring: Sager” er hylderne 

opmærket med akternes adgangsniveau, dvs. enten adgang ”Involverede”, ”Enhed” 

eller ”Alle”. Opmærkningen er som følger: 

Farve Opmærkning 

 

Adgang Involverede 

 

Adgang Enhed 

 

Adgang Alle 

Kvalitetssikring: Dokumenter 

I styringsreolen ”Kvalitetssikring: Dokumenter” er hylderne opmærket efter filtype 

på de dokumenter, der ligger på akterne. Filtyperne er lagt sammen i ensartede 

grupper. Opmærkningen er som følger: 

Farve Opmærkning Filtyper 

 

Word .doc, .docx, .dot, .dotx, .docm, .dotm, .rtf 

 

Excel .xls, .xlsx, .xlsm, .xlt, .xltx, .xltm, .csv 

 

PowerPoint .ppt, .pptx, .pptm, .pps, .ppsx, .ppsm, .potx  



Side 23 af 24 

Farve Opmærkning Filtyper 

 

E-mail .eml, .msg 

 

Zip .zip, .rar, .7z, .pages 

 

Billede .jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .tif, .tiff 

 

OpenOffice .odt, .ods, .odp, .odg, .odc, .odi, .odm 

 

HTML .html, .htm 

 

Tekst .txt 

 

Andet Andre filtyper, som ikke er inkluderet i 

ovenstående 

Filtrering af hylder 

Det er muligt at filtrere hylderne i styringsreolen yderligere ved at bruge følgende 

søgekriterier: 

Søgekriterie Beskrivelse 

Ansvarlig Begrænser resultatet til ansvarlig 

medarbejder på aktniveau. Der 

kan også angives en enhed som 

ansvarlig i dette felt. 

Ansvarlig enhed Begrænser resultatet til den 

angivne ansvarlige enhed. 

Resultatet vil dermed inkludere 

alle akter, som medarbejdere i 

den angivne enhed er ansvarlig 

for. 

Ved at angive værdien ”Mig” som ansvarlig eller ”Min enhed” som ansvarlig enhed, 

får medarbejderne mulighed for at begrænse hyldens resultater, før der udføres 

søgninger ved at dobbeltklikke på hylderne. 
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