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Umiddelbart inden sommerferien fik projektet godkendt en ekstra tilførsel af ressourcer, således 

at projektet kan gennemføres til aftalt tid og med en tilfredsstillende kvalitet.  

 

Systemet uddannelseslæge.dk, der skal erstatte logbog.net og evaluer.dk, åbnes fra d. 1. 

november 2022. Alle brugere på de nuværende systemer overføres automatisk sammen med 

deres data til uddannelseslæge.dk og alle får direkte besked, om hvornår det sker. 

 

Implementeringsplan: 

• Logbog.net og evaluer.dk lukker 17. oktober (hvorefter der ikke er adgang til data via de 

to systemer, fordi vi flytter data og tjekker, at alt er klart i det nye system) 

 

• 1. november åbnes for 5 "små" hospitaler – alle roller (Regionshospitalet Nordjylland, 

Regionshospitalet Randers, Sygehus Lillebælt, Nordsjællands Hospital og Nykøbing 

Falster Sygehus) 

 

• 3. november åbnes for almen praksis – alle roller (i hele landet) 

 

• 8. november åbnes for 5 "store" hospitaler – alle roller (Aalborg Universitetshospital, 

Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital, Herlev-Gentofte Hospital og 

Sjællands Universitetshospital) 

 

• 10. november åbnes for resten – alle roller 

 

Projektorganisationen har i lang tid haft fokus på at udvikle systemet primært til 

uddannelsesgivende og uddannelsessøgende på baggrund af input fra de udpegede 

brugergrupper. Læs eventuelt mere om brugergrupperne her. 

Brugergruppemedlemmerne er inviteret til en workshop d. 23. august, hvor de vil få en status på 

projektet, de vil få en demonstration af systemet (som det ser ud i testmiljøet) og 

kommunikationsmateriale for overgangen fra logbog.net/evaluer.dk til uddannelseslæge.dk vil 

blive drøftet. 
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De sidste måneder inden go-live vil der være fokus på dataoverførsel, udvikling af funktionalitet 

omkring evalueringer samt test af systemet. 

 

Kommunikation 

Alle brugere af systemerne logbog.net/evaluer.dk har i juli måned modtaget direkte besked om 

overgangen til uddannelseslæge.dk. På samme måde sendes der to yderligere beskeder ud. En 

besked primo september og en primo oktober, hvor alle brugere få mere præcis besked om, hvad 

der kommer til at ske. Herudover opdateres projektets hjemmeside løbende med 

informationsmateriale som fx opgavebeskrivelser, Quickguides og video-introduktioner, ligesom 

der vil blive udarbejdet en intro-PowerPoint som nemt kan gennemgås med kollegaerne på en 

afdeling eller i praksis. 

 

Hjemmeside for uddannelseslæge.dk 

 

Support til uddannelseslæge.dk leveres fra d. 1. november af Sekretariaterne for Lægelig 

Videreuddannelse. Indtil da, bedes alle spørgsmål til projektet rettet til uddannelseslaege@rm.dk 

 

Baggrund og organisering 

Danske Regioner har på initiativ af Sekretariaterne for Lægelig Videreuddannelse godkendt, at 

der skal findes en ny samlet it-løsning til erstatning for de to systemer www.logbog.net  og 

www.evaluer.dk, som i dag anvendes i den lægelige videreuddannelse i Danmark. Projektet og 

tilhørende finansiering er godkendt af Sundhedsdirektørkredsen og projektet er knyttet til 

Regionernes Sundheds IT og følger dermed projektmodellen for regionale it-projekter. 

 

Mens den nye it-løsning udvikles, fortsætter driften af logbog.net og evaluer.dk uforandret indtil 

ultimo 2022 og data fra systemerne overføres til den nye it-løsning. Projekt ’Nyt logbog.net og 

evaluer.dk’ arbejder på at udvikle én samlet it-løsning som erstatning for de 2 systemer i lægelig 

videreuddannelse og projektet håndteres ud fra nedenstående organisation. 

 

 

 

Spørgsmål kan rettes til: 

➢ Projektleder Barbara Bøgsted Knudsen, bbk@regionh.dk telefon: 3866 9938, Region 

Hovedstaden  

➢ Projektleder Bertil Selde Krogh, berkro@rm.dk telefon: 3052 0517, Region Midtjylland 
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