
Syddjurs Kommune har sparet DUBU væk og 
valgt at implementere Acadre Børn og Unge, 
som giver både en økonomisk og tidsbespa-
rende sagsbehandling.
Acadre Børn og Unge bidrager til, at Syddjurs Kommune kan 
bruge deres ESDH-system som fagsystem. Med Acadre Børn 
og Unge sikres en helhedsorienteret sagsbehandling, idet Børn 
og Unge-sagerne styres sammen med alle andre sager i Acadre. 
Kommunens medarbejdere får derfor det totale sagsoverblik ét 
og samme sted.

”Vi har valgt Acadre Børn og Unge, så vi kan arbejde tværfagligt 
med alle i hele kommunen, eksempelvis PPR og Sundheds-
plejen”, fortæller Karsten Bay, ac-medarbejder i Syddjurs 
Kommune.

Acadre Børn og Unge giver også kommunen mulighed for at 
bruge metadata fra Acadre og flette dataene fra Acadre direkte 
ind i ICS-blanketterne, der alle er underlagt den sikkerhed, som 
Acadre tilbyder. Derved sparer kommunen tid ved at automati-
sere processerne. Desuden gør styringsreoler og workflows det 
nemmere at arbejde i Acadre.
”Ved at bruge Acadre, bliver vores brugere guidet gennem de 
obligatoriske sagstrin, de får adviseringer om deres sager, sam-
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tidig med at Acadre viser, hvilke sagstrin og opgaver brugerne 
mangler at løse,” fortæller Karsten Bay.

Sikrer lovoverholdelse
Syddjurs Kommune anvender Acadre Børn og Unge kombineret 
med ICS-blanketterne i sagsbehandlingen. Acadre sørger der-
med for, at de lovmæssige krav til dokumentation overholdes.

”ICS-metoden skal naturligvis overholdes, hvilket vi gør ved at 
have alle ICS–blanketter liggende i Acadre,” fortæller Karsten 
Bay og forsætter: ”Det fungerer fint i praksis, og vi kan derfor 
uden tøven kalde os en ICS-kommune. Vi er blot ikke en DUBU 
kommune.”

Louise Skov, Fagkoordinator i kommunen tilføjer: ”Acadre Børn 
og Unge er et oplagt valg, da vi i forvejen har et godt kendskab 
til Acadre, og vi er glade for brugerfladen og -venligheden.”

Økonomisk gevinst
Acadre Børn og Unge kan erstatte et Børn og Unge-fagsystem 
og derved også de udgifter, der er forbundet hermed. Det giver 
dermed Syddjurs Kommune et større råderum til at bruge penge 
på andre områder:

”Vores business case var let at lave. Vi opnåede en væsentlig 
besparelse på blandt andet licensudgifter og ressourcer ved im-
plementeringen af Acadre Børn og Unge,” fortæller Karsten Bay.
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Syddjurs Kommune sparer altså et fagsystem og sikrer samtidig 
kommunen en økonomisk besparelse i forbindelse med afleve-
ring til offentligt arkiv, da Børn og Unge-sagerne nu afleveres 
fra Acadre sammen med de øvrige sager.

Om Formpipe Software 
Formpipe Softwares produkter hjælper organisationer med at 
fange, bearbejde og placere information i den rette sammen-
hæng. Lave omkostninger, minimal risikoeksponering og et 
velstruktureret informationsflow er nogle af gevinsterne ved at 
anvende ECM produkter fra Formpipe Software.
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Hvis du vil høre mere om Acadre Børn og Unge,  
kan du kontakte os på +45 33 25 65 55 eller  
info.dk@formpipe.com


