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Kursus 3
Standarder og governance til docu-

ment control

Indhold
Kurset er en grundig indføring i metoder og værktøjer til at tilrettelægge og ud-

vikle korrekt document control under hensyntagen til de forhold virksomheden 

drives under. Kursisterne vil desuden blive introduceret til nogle af de typiske 

problemstillinger og metoder til at løse dem.

Målgruppe
Kurset er relevant for alle, der systematisk arbejder med store dokumentations-

mængder i jobs som fx Document Controller, LCI, Projektassistent eller Advo-

katsekretær. Kurset forudsætter viden svarende til kursus 1.

Kursets tilrettelæggelse

Kurset varer to dage og kan tages som et selvstændigt kursus. Det er samtidig 

andet modul i uddannelsen “Document control – hands on”. Undervisningen 

veksler mellem teori og problemrelaterede opgaver, der løses selvstændigt eller i 

grupper.selvstændigt eller i grupper.



Kursets indhold
Kurset er en grundlæggende indføring i document control. Kur-
Kurset placerer document control i sammenhæng med ledel-
ses- og kvalitetssystemet og gældende standarder. Dertil kommer 
indføring i kravs- og retentionsstyring samt udfærdigelse af  pro-
cedurer for document control. Vi arbejder med tre perspektiver 
på document control: det projektbaserede, det ikke-projektba-
serede og document control i forbindelse med ledelsessystemet. 
Disse perspektiver går igennem kurserne.

Kursets program 
Kursets program indeholder:
• Persondata og GDPR i document control
• Standarder til document control
• Styring af krav fra standarder og lovgivning
• Business case
• Kravspecificering
• Retentionplaner 
• Oprydning, kassation og sletning
• Ledelsessystemer, governance, kvalitetsstyring og audit 
• Document control procedure
• Virksomhedskultur, implementering og change management
Emnerne belyses fra både en forretningsmæssig og en teknisk 
vinkel, og vi arbejder med cases.

Kursets rammer
Kurset kan tages som et selvstændigt kursus og er samtidig tredje 
modul i uddannelsen “Document control – hands on”. 
Kurset er planlagt over to sammenhængende dage. Kursusdagene 
starter kl 9 (med kaffe/te og morgenmad fra kl 8.30) og slutter kl 
16.

Kursets teoretiske afsnit afveksles med mange eksempler fra vores 
virke, diskussion af cases og opgaveløsning selvstændigt eller i 
grupper. 

Pris
Pris for deltagelse: DKK 9.990,00 (eksl. moms). Prisen omfatter 
deltagelse, forplejning og drikkevarer. 

Der er forskellige muligheder for rabat. Venligst se vores hjemme-
side documentcontrol.dk for detaljer. 

Tilmelding
Tilmelding sker via vores hjemmeside, www.documentcontrol.dk, 
hvor det aktuelle kursusudbud er at finde. Du kan også altid skri-
ve til os info@documentcontrol.dk eller ringe til kursussekretær 
Marianne Krogh på telefon (+45) 7023 1404. 

Offentligt tilskud
Vores uddannelse har ikke et uddannelsesnummer, men vi har 
kendskab til, at det er lykkedes arbejdssøgende at få godkendt og 
betalt uddannelsen af det kommunale jobcenter. Til vores store 
glæde er det også lykkedes dem at finde beskæftigelse bagefter. 
Vi kan være behjælpelige med de informationer, som jobcentret 
kræver. Skriv til os info@documentcontrol.dk eller ring til kursus-
sekretær Marianne Krogh på telefon (+45) 7023 1404. 



Scandinavian Document Control ApS er oprettet af Tine Weirsøe og 
Vibeke Bugge Kristiansen med det formål at udbyde kurser og netværk in-
denfor document control. Virksomhedens kurser undervises med mindre 
andet er anført af Tine og Vibeke sammen. Tilsammen har Tine og Vibeke 
mere end 50 års erfaring med document control, IT, dokumenthåndte-
ringssystemer, information management, kvalitetssikring, migrering og 
arkivering og dækker tilsammen alle aspekter. 

Mere information og kursustilmelding på  www.documentcontrol.dk
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