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Borgere har ret til indsigt 

Borgen har ret til at søge om indsigt i alle oplysninger, der kan henføres til egen person. 

 

 

 

 

Overordnet proces for GDPR-indsigtsbegæringer 

 

Processen, for at håndtere GDPR indsigter, er som følger: 

1. Borgeren henvender sig med en forespørgsel om GDPR-indsigt på enten mail, telefon 

eller ved personligt fremmøde. Alle skal være opmærksomme på at kunne modtage en 

sådan henvendelse. 

 

2. Sagsbehandleren vurderer om GDPR-indsigten er tværgående eller alene vedrører et 

enkelt center. Vedrører indsigtsbegæringen et enkelt center sendes anmodningen til det 

pågældendes centers centerpostkasse. Er anmodningen tværgående sendes 

anmodningen til Kontaktcenteret, der så står for at igangsætte processen.  

 

3. Informationerne indhentes og der oprettes altid en indsigtssag i Acadre. 

 

4. Når sagen er færdigbehandlet, sendes materialet  til borgeren inden svarfristens udløb 

på 7 arbejdsdage. 
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Sådan skal en GDPR-indsigtsbegæring vedrørende et enkelt 

center håndteres: 
 

1.0 Anmodning modtages  Ved modtagelsen af henvendelsen kan 

borgeren kontaktes for en præcisering af 

indsigtsønske. 

 

2.0 Sag oprettes i Acadre Centerets sagsbehandler opretter en 

indsigtssag i Acadre, hvorpå anmodningen 

journaliseres ved anvendelse af autoprofil 

”Anmod om indsigt”. Borger søges frem vha. 

CPR.NR. 

 

2.1  Skabelon i Acadre til ”Borgers rettigheder – 

Indsigt” udfyldes og gemmes på sagen. 

 

2.2 Opret en samlesag Der oprettes en samlesag som tilknyttes 

hovedsagen til screening for sager i flere 

fagsystemer. 

3.0 Data indsamles Centret foretager en dybdegående søgning i 

Acadre og samler data.  

 

Har centeret relevante sager i fagsystemer, 

supplerende materiale eller andet, der ikke 

forefindes i Acadre, oprettes der sager i Acadre, 

således at alle oplysninger om den pågældende 

person forefindes i Acadre. 

 

3.1  Centrene kan oprette aktindsigtssager på en 

gang for alle borgerens eksisterende sager i 

Acadre. Dette gøres ved markere sagerne og 

højre klikke og vælge ”Giv aktindsigt”. 

Sagsoplysninger på aktindsigtssagen ændres til 

Borgersag og udfyldes med cpr.nr, sagsindhold 

samt følsomhed. 

 

3.2 Sagsliste oprettes Centerets sagsbehandler genererer en 

sagsliste, der journaliseres på hovedsagen med 

autoprofilen ”Indsigtsret – sagsliste. ”  

3.3. Opret PDF-samledokumenter 

og kopier til indsigtssag 

Der genereres et PDF-dokument med sagens 

akter og sagslisten. Domumentet navngives så 

det afspejler sagen/sagerne og det pågældende 

center. Herefter kopieres det til indsigtssagen. 

 

4.0 Følgebrev oprettes og sendes 

med bilag til borger – Hvert 

Center varetager selv denne 

opgave. 

Følgebrev oprettes vha. skabelonen 

”Anmodning om indsigt.”  

Følgebrev samt bilag sendes via Doc2Mail til 

borger (med A-post hvis borgeren ikke kan 

modtage digital post). 
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Sådan skal en tværgående GDPR-indsigtsbegæring 

håndteres: 
Centre skal være opmærksomme på at de udfører pkt. 3.0 til 3.3, 4.0 samt 5.0. 

 

1.0 Anmodning modtages  Anmodning modtages af Kontaktcenteret (KC) i 

kontaktcenterets postkasse. Ved modtagelsen af 

henvendelsen kontaktes borgeren for en præcisering 

af indsigtsønske, samt at høre om borgeren er 

indforstået med, at vi udsender materialet løbende 

efterhånden som det enkelte center bliver færdigt. 

 

2.0 Sag oprettes i Acadre KC opretter en indsigtssag i Acadre, hvorpå 

anmodningen journaliseres ved anvendelse af 

autoprofil ”anmod om indsigt”. Under Delte profiler – 

BGSAG-Anmod om indsigt. 

 

2.1  Skabelon til ”Borgers rettigheder – Indsigt” udfyldes 

af KC og gemmes på sagen. 

 

2.2 Der udføres en 

screening  

Der oprettes en samlesag af KC, som tilknyttes 

hovedsagen og der foretages en screening for sager 

på borger i følgende systemer: 

 

- Acadre 

- KMD sag, inkl. kontrol om 

vedkommendes børn i forhold til 

kommunikation med borger, der 

søger om indsigt 

- KMD Structura 

- Fasit 

- Nexus 

- Fmly  

- Hjernen&Hjertet 

- AULA. 

 

Notatskabelonen opdateres løbende med relevante 

oplysninger. 

 

Notat sendes af Kontaktcenterets sagsbehandler, som 

reference til berørte centre med autotekst ”Indsigt til 

centre.” 

 

3.0 Data indsamles Centrene foretager dybdegående søgning og samler 

og gennemgår data.  

 

Har centeret relevante sager i fagsystemer, 

supplerende materiale eller andet, der ikke forefindes 

i Acadre, oprettes der sager i Acadre, således at alle 

oplysninger om den pågældende person forefindes i 
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Acadre. 

 

3.1  Centrene kan oprette aktindsigtssager på en gang for 

alle borgerens sager i det pågældende center. Dette 

gøres ved markere sagerne og højre klikke og vælge 

”Giv aktindsigt”. Sagsoplysninger på aktindsigtssagen 

ændres til Borgersag og udfyldes med cpr.nr, 

sagsindhold samt følsomhed. 

 

3.2  Sagsbehandler i det pågældende center genererer en 

sagsliste, der journaliseres på aktindsigtssagen. 

3.3  På den pågældende aktindsigtssag oprettes et PDF-

dokument med sagens akter. Funktionen ”PDF 

Samler” i Acadre fletter alle dokumenter i sagen i ét 

PDF-dokument med indholdsfortegnelse. PDFén døbes 

”Aktindsigt og centerets navn og gemmes på 

samlesagen. 

 

3.4  Følgebrev udarbejdes ved at anvende skabelonen 

”Anmodning om indsigt” og gemmes på samlesagen. 

3.5 Dokumentation tjekkes 2 dage før svarfristens udløb tjekker sagsbehandler i 

Kontaktcenteret om der er kommet dokumentation fra 

berørte centre. Der udsendes reminder hvis ikke, hvor 

centerchefen er på c.c. 

 

4.0 Følgebrev samt bilag 

sendes til borger – Hvert 

Center varetager selv 

denne opgave. 

Følgebrev samt bilag sendes via Doc2Mail til borger 

(med A-post hvis borgeren ikke kan modtage digitalt). 

 

 

 

Efterfølgende henvendelser 

Hvis borgeren efterfølgende retter henvendelse omkring indsigten med et specifikt spørgsmål, 

svares der på dette fra relevant center. 

Kommunen har en svarfrist på 7 arbejdsdage til dette. Hvis sagen er meget omfattende, 

skriver det enkelt center til borger, at sagsbehandlingstiden vil være 14 dage. 

Få hjælp 

Hjælp til Acadre - Opret en helpdesksag i IT 

https://fredensborg.sharepoint.com/sites/Servicedesk/Helpdesk/SitePages/Home.aspx.    

Hjælp til GDPR – Kontakt Henrik Tobias heto@fredensborg.dk. 

 

 

 

https://fredensborg.sharepoint.com/sites/Servicedesk/Helpdesk/SitePages/Home.aspx
mailto:heto@fredensborg.dk
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Vejledning til håndtering af GDPR-indsigtssager i Acadre 
 

2.0 Opret sag i Acadre 
Opret en ny sag i Acadre og tilknyt anmodningen, hvis den er modtaget skriftligt. Ellers tilknyt 

det notat, der beskriver anmodning om indsigt. 

 

Anmodning journaliseres på ny sag ved anvendelse af autoprofil ”Anmod om indsigt”. Under 

Delte profiler, sager, BGSAG-Anmod om indsigt. 

TIP: Feltet ’OBS dato’ kan med fordel anvendes til at sikre, at deadline overholdes. 

 

2.1 Skabelon udfyldes 
Skabelon til ”Borgers rettigheder – Indsigt” udfyldes og gemmes på sagen. Find skabelon ved 

at klikke på ’skabeloner’, fælles skabeloner, notat og vælge ’Borgers rettigheder – Indsigt’ i 

listen. 
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Udfyld skabelonen. 

 

TIP: Man kan skrive i de grå felter vha. F11. 



Procedure for GDPR-indsigtsbegæring 

Version 2 Gyldig fra februar 

2020 

Journalnr. 18/13697 Side 8 af 15 sider 

Forfatter: HETO,LJAP, 

LHAF, KISM  

Godkendt af: 

HV 

Til internt brug 

 

8 

 

Notatskabelonen opdateres løbende med relevante oplysninger.  

Notat sendes som reference til berørte centre, med autotekst ”Indsigt til centre.” Dette gøres 

ved at stå på notatet, højreklikke, vælge først ’send dokument’, dernæst ’send reference.’  Den 

indlagte autotekst, der ligger under hurtige dele vælges. 
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2.2 Opret en samlesag 
Der oprettes en samlesag, som tilknyttes hovedsagen til screening for sager på borger i 

følgende systemer: 

 

- Acadre 

- KMD sag, inkl. kontrol om vedkommendes børn i forhold til kommunikation 

med borger, der søger om indsigt 

- KMD Structura 

- Fasit 

- Nexus 

- Famly  

- Hjernen&Hjertet 

- AULA. 
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Klik på ny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udfyld felterne og gem 

NY 

NY 



Procedure for GDPR-indsigtsbegæring 

Version 2 Gyldig fra februar 

2020 

Journalnr. 18/13697 Side 11 af 15 sider 

Forfatter: HETO,LJAP, 

LHAF, KISM  

Godkendt af: 

HV 

Til internt brug 

 

11 

 

Sagsansvarlig er den som opretter samlesagen og Sagsansvarlig enhed skal være 

Fredensborg Kommune, så andre centre kan tilgå den.  
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3.0 Sager samles i Acadre 
Findes der relevante sager i fagsystemer, supplerende materiale eller andet, der ikke 

forefindes i Acadre, oprettes der sager i Acadre, således at alle oplysninger om den 

pågældende person forefindes i Acadre. 

Sager som til lejligheden oprettes i Acadre skal afspejle forvaltningsmæssige forhold fra 

fagsystemet, således at sagstype, sagsstatus og journalkode skal fastsættes af centeret i 

overensstemmelse med sagens natur.  

TIP: Facet kan med fordel oprettes som aktindsigtssager, facet A53. 

 

3.1 Der oprettes aktindsigtssager på baggrund af eksisterende 

sager i Acadre 
Der oprettes aktindsigtssager for alle borgernes eksisterende sager. Det kan gøres på en gang 

ved at markere de aktuelle sager i Acadre, højre klikke og vælge ” Giv aktindsigt”. Er det kun 

tale om en sag kan vælge aktindsigt i fanebladet under handlinger. Sagsoplysninger på 

aktindsigtssagen ændres til Borgersag og udfyldes med cpr.nr, sagsindhold samt følsomhed. 

 

Kontroller og udvælg dokumentet/dokumenterne som skal indgå i indsigten. Indeholder de 

oplysninger af følsom karakter (f.eks.  cpr. nr. og navne på andre end borgeren selv) skal 

disse oplysninger fjernes inden udsendelse til borgeren. 
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  Tryk ’Udfør’. 

 

Aktindsigtssagen udfyldes. Hvis der gives aktindsigt på flere sager på samme tid, vil 

sagsoplysninger ikke være udfyldt, så der skal sagen ændres til Borgersag og udfyldes med 

cpr. nr. og sagsindhold.  

TIP: Bemærk ”Følsomhed” i feltet Sagsindhold. Her skal tilføjes Følsomhed 1 eller 2, hvor 1 er 

almindelige personoplysninger og 2 er særlige personfølsomme oplysninger, som helbred, 

religion, seksualitet, mv. Denne information er vigtig, da den skal bruges i det ”forklæde” som 

efterfølgende sendes til borgeren sammen med diverse sagsakter. 

I forbindelse med at aktindsigtssagen dannes, bliver der automatisk genereret 2 dokumenter 

(Dokument og notatoversigt og Samlet oversigt). Disse dokumenter skal med i den samlede 

udsendelse til borgeren, da de dokumenterer hvilke dokumenter der er sendt til borgeren og 

hvilke der evt. er fravalgt. 

På aktindsigtssagen vil man under fanen Henvisning kunne se hvilke sager der danner 

grundlag for indholdet i aktindsigtssagen. 

  



Procedure for GDPR-indsigtsbegæring 

Version 2 Gyldig fra februar 

2020 

Journalnr. 18/13697 Side 14 af 15 sider 

Forfatter: HETO,LJAP, 

LHAF, KISM  

Godkendt af: 

HV 

Til internt brug 

 

14 

 

3.2 Sagsliste oprettes 
Der skal nu genereres en samlet sagsliste i Word eller Excel. Sagslisten genereres ved at stå 

på et af dokumenterne på hovedsagen, højre klikke, vælg ’udskriv liste’, vælg ’Microsoft Word 

eller Excel.  

 

Sagslisten journaliseres på centrets egen aktindsigtssag. 

TIP: Husk at sikre dig, at følgende kolonner fremgår af visningen: Sagstitel, sagsindhold, år, 

løbe, sagsdato, navn/bemærkninger, sagsansvarlig, journalkode, journaltekst, kassationsdato 

og kassationskode.   

Hvis alle felter ikke er vist, skal du højre klikke på dokumentet, vælge feltvælger og tilføje de 

felter, du mangler. 

Der sendes en sagsliste ved at stå på samlesagen, højre klikke på en sag og vælge Udskriv 

liste til word. 
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3.3 Opret PDF-samledokumenter og kopier til indsigtssag 
Der genereres nu et PDF-dokument med sagens akter. Dokumentet navngives, så det afspejler 

sagen/sagerne og det pågældende center. 

Funktionen ”PDF Samler” i Acadre fletter alle dokumenter fra sagen i ét PDF-dokument med 

indholdsfortegnelse. Husk at afkrydse alle dokumenter på listen. Dokument, notatoversigt 

samt samlet oversigt skal altid ligge øverst. 

Opret PDF Samler dokument. Husk at ændre Dokumenttitel som pil 2 beskriver.

 

Acadre opretter nu et PDF-dokument.  

TIP: PDF samleren opdeler selv dokument i passende størrelser af max 9MB. 

Dokumentet lægges på hovedsagen. 

 

3.4 Tjek af dokumentation 
2 dage før svarfristens udløb tjekker sagsbehandler i Kontaktcenteret om der er kommet 

dokumentation fra berørte centre. Der udsendes reminder hvis ikke, hvor centerchefen er på 

c.c. 

4.0 Følgebrev samt bilag sendes til borgeren – Hvert Center 

varetager selv denne opgave. 
Centrene opretter selv følgebrev med skabelon ”Anmodning om indsigt” og journaliseres på 

hovedsagen. Centret sender følgebrevet sammen med bilag fra det pågældende center via 

Doc2Mail til borger. Hvis borgeren ikke kan modtage digitalt, sender vi med A-post 

Dvs. Kontaktcentret sender ikke følgebrev og bilag til borger! 


