
Scandinavian Document Control

Uddannelse

Document control - hands on

Indhold
Uddannelsen fokuserer på teknisk document control, document control til 

ledelsessystemet og retrospektiv document control fx i forbindelse med kommis-

sioner, nævn og retssager. Uddannelsen består af tre moduler, der hver især også 

er et selvstændigt kursus. Uddannelsen afsluttes med en frivillig skriftlig opgave/

test. Hvis opgaven bestås, udstedes et uddannelsesbevis.

Målgruppe
Uddannelsen er for alle, der allerede arbejder med eller som gerne vil i gang med 

at arbejde med document control på et professionelt niveau. Uddannelsens første 

modul er en grundlæggende indføring, så du skal ikke have særlige forudsætnin-

ger for at få optimalt udbytte af uddannelsen.

Kursets tilrettelæggelse

Uddannelsen er tilrettelagt som et forløb af tre moduler af hver to dage. Du mø-

der således de andre kursister flere gange, så du vil få et netværk af andre Docu-

ment Controllers. Vi understøtter de nye faglige relationer med arrangementer 

eksklusivt for vores tidligere kursister.



Kursets indhold
’Document control – hands on’ er opbygget i 3 moduler af 2 dages 
varighed, i alt 6 intense undervisningsdage, hvor vi kommer bredt 
rundt om document control som fag. Få faglig opdatering og 
sparring i dit job som Document Controller – eller brug kurset 
til at komme igang som Document Controller på et professionelt 
niveau. 

Kursets program 
Uddannelsens tre moduler udbydes også som separate kurser.
Uddannelsens overordnede program er: 
 
Første modul  er en grundlæggende indføring i document con-
trol. Kursisterne vil blive præsenteret for dokumenters livscyklus 
og for hvert stadie i denne en grundig gennemgang af udfordrin-
ger, korrekt praksis og baggrunden herfor. 
 
Andet modul er en grundig indføring i metoder og værktøjer til 
at tilrettelægge og udvikle korrekt document control under hen-
syntagen til de forhold virksomheden drives under. Kursisterne 
vil desuden blive introduceret til nogle af de typiske problemstil-
linger og metoder til at løse dem. 
 
Tredje modul placerer document control i sammenhæng med 
ledelses- og kvalitetssystemet og gældende standarder. Dertil 
kommer indføring i risiko- og procesanalyser samt udfærdigelse 
af procedurer for document control. 

Kursets rammer
Uddannelsen er tilrettelagt som et forløb af tre moduler af hver to 
dage svarende til kursus 1+2+3. Du møder således de andre kursi-
ster flere gange, så du vil få et netværk af andre Document Con-
trollers. Kursusdagene starter kl 9 (med kaffe/te og morgenmad 
fra kl 8.30) og slutter kl 16.

Kurset er en blanding af teori, workshops og cases, der baserer sig 
på vores mangeårige konsulenterfaringer. 

Pris
Pris for deltagelse: DKK 23.373,00 (eksl. moms) svarende til 10% 
rabat ifht at tage de tre kurser enkeltvist. Prisen omfatter deltagel-
se, 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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