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Evalueringsrapport for projekt logbog.net i projektperioden (august 2016)
Projekt titel: Projekt logbog.net
Projektperiode: 1. januar 2013 til 1. januar 2016
Styregruppeformand: Sekretariatschef Lise Møller (Videreuddannelsesregion Øst)
Projektleder: Barbara Bøgsted Knudsen (Region Hovedstaden/Videreuddannelsesregion Øst)
Styregruppe: Sekretariatschef Lise Møller (Videreuddannelsesregion Øst), Sekretariatschef Berit
Handberg (Videreuddannelsesregion Nord), Sekretariatschef Tine Boesen Larsen
(Videreuddannelsesregion Syd), Specialkonsulent Anders Welander-Haahr (Sundhedsstyrelsen),
Seniorkonsulent Anne Thesbjerg Christensen (Danske Regioner), Projektleder Barbara Bøgsted
Knudsen
Projektgruppe: Ann Engelbrechtsen (Region Syddanmark), repræsentant fra Region Syddanmark,
Rikke Bundgaard (Videreuddannelsesregion Nord), Margit Højgaard Nielsen (Region Midtjylland),
Lisbet Garmann (Region Sjælland), Christina Nielsen (Videreuddannelsesregion Øst), repræsentant
fra Region Nordjylland, Barbara Bøgsted Knudsen (Region Hovedstaden)
______________________________________________________________________________
Samlet evaluering
Overordnet set er projektet forløbet godt. Budgettet er overholdt. Tidsplanen og
ressourcetrækket er næsten overholdt, og der har ikke været meget alvorlige risici, der har
skullet håndteres undervejs.
______________________________________________________________________________
Projektets baggrund
Lægelig videreuddannelse i Danmark har fået til opgave at sørge for en elektronisk logbog til læger
under uddannelse. Denne opgave er blevet forsøgt løst med systemet Lægens Uddannelsesbog,
men Danske Regioners sundhedsdirektørkreds traf beslutning om at nedlægge Lægens
Uddannelsesbog i 2012. I stedet ønskede sundhedsdirektørkredsen at købe systemet logbog.net af
firmaet Dansk Telemedicin a/s. Planen var, at få logbog.net tilpasset således, at det kan anvendes
til styring af kompetencer, kurser og uddannelsestid for alle læger under uddannelse i Danmark.
Lægerne under uddannelse skal også kunne anvende logbog.net til at søge om autorisation hos
Sundhedsstyrelsen.
Det blev af sundhedsdirektørkredsen besluttet, at Region Hovedstaden skal være projektledende
region, og at projektet skal følge forretningsmodellen fra Regionernes Sundheds IT.
2013
Projektet blev overleveret til projektlederen, Barbara Bøgsted Knudsen (AC-fuldmægtig, Region
Hovedstaden) og styregruppeformanden, Lise Møller (Sekretariatschef, Videreuddannelsesregion
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Øst) i november 2012. Der blev nedsat en projektorganisation, som udarbejdede et kommissorium
samt en business case i løbet af 2013, hvoraf det fremgår, at projektet skulle have en forholdsvis
kort implementeringsfase, således at systemet skulle være implementeret til alle specialer inden 1.
januar 2016. I sommeren 2013 blev der er indgået en 4-årig kontrakt med firmaet Dansk
Telemedicin.

2014 og 2015
I løbet af 2014 og 2015 er systemet logbog.net løbende blevet implementeret til næsten alle
lægelige specialer i takt med at specialeselskaberne fik godkendt deres opdaterede
målbeskrivelser af Sundhedsstyrelsen. Ensartede målbeskrivelser er et krav, der skal sikre ensartet
opstilling og anvendelse af logbog.net. Et krav som ikke kan fraviges.
Det forventes, at logbog.net implementeres til de sidste 3 specialer d.1. oktober 2016, når alle
specialeselskaberne har leveret og fået godkendt en opdateret målbeskrivelse.
Økonomi
Budgettet for projekt logbog.net er overholdt som planlagt i business casen.

Ressourcer
Det planlagte ressourcetræk viste sig ikke at være tilstrækkeligt. Der er blevet anvendt langt flere
timer for at sikre en ordentlig test af systemet, målrettet kommunikation og support og afledte
opgaver i administrationen af den lægelige videreuddannelse. Timerne er primært blevet leveret
af projektgruppens medlemmer og deres kollegaer.

Risikohåndtering

Brugerspecifik og specialespecifik målrettet kommunikation er blevet anvendt af
projektorganisationen som forsøg på at imødegå brugernes anvendelse af systemet
Statusmøder med leverandøren er blevet afholdt på næsten månedlig basis for at sikre rettidige
leverancer af systemet
Specialeselskaber er blevet orienteret og rykket for leverance af opdateret målbeskrivelse for at sikre
overholdelse af tidsplanen
Systemet er løbende blevet testet af godt 140 uddannelsesgivende og uddannelsessøgende for at
sikre bedre og korrekt brugerflade
Projektorganisationen har løbende evalueret anvendelsen af systemet på baggrund af de
henvendelser, der er kommet fra brugerne for at optimere systemet for slutbrugerne
Det har vist sig, at den oprindelige løsningsbeskrivelse ikke har indeholdt tilstrækkelige
kravspecifikationer, hvilket har betydet, at både leverandør og projektorganisation har haft et større
arbejde i årene 2013 til 2015 end forventet, ergo et større ressourcetræk end planlagt
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Tid
I løbet af 2013 blev der udarbejdet et kommissorium og en businesscase, og der blev indgået en 4- årig
kontrakt med leverandøren Dansk Telemedicin. Efteråret 2013 og foråret 2014 blev anvendt til at
udvikle og teste systemet. Systemet er herefter i årene 2014 og 2015 løbende blevet implementeret
nationalt.
Systemet er implementeret specialevis således:
1. maj 2014

Almen medicin

1. september 2014

Anæstesiologi
Klinisk biokemi
Patologi
Retsmedicin
Samfundsmedicin

1. november 2014

Arbejdsmedicin
Radiologi
Gynækologi og obstetrik
Karkirurgi
Klinisk onkologi
Oftalmologi
Plastikkirurgi
Pædiatri

1. december 2014

Intern medicinske specialer

1. februar 2015

Klinisk mikrobiologi

1. juni 2015

Ortopædkirurgi
Børne - og ungdomspsykiatri
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Urologi
Thoraxkirurgi
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1. august 2015

Klinisk basisuddannelse

1. december 2015

Dermato-venerologi
Klinisk farmakologi
Klinisk genetik
Kirurgi
Neurologi
Oto-, rhino-, laryngologi

1. oktober 2016

Klinisk immunologi
Tand, mund og kæbekirurgi
Psykiatri
Neurokirurgi

Status

Der er nu 36 specialer, der har adgang til den elektroniske logbog
På landsplan har knap 10.000 brugere taget den elektroniske logbog i brug indtil videre
Fra d.1. oktober 2016 gives der adgang til de resterende specialer.

Resultatet af projektet, og dermed en evaluering af effekten af implementeringen, vil finde sted på et
senere tidspunkt, når det er muligt at indhente data, der kan anvendes til formålet.
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