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 Mail 2 
Mailtekst til UAO, tutorlæge, vejleder og uddannelseslæge: 
  
Titel: Logbog.net og evaluer.dk lukker snart  

 

Du får denne mail, fordi du er registreret som (UAO, Tutorlæge, Vejleder, Uddannelseslæge) i 

Logbog.net og/eller Evaluer.dk. Der sendes en identisk mail til brugerne med profilerne 

Uddannelseslæge, UAO, Tutorlæge eller Vejleder.   

 

Vi har tidligere informeret dig om, at leverandøren af Logbog.net og Evaluer.dk har opsagt 

driften af disse to systemer. Der kommer derfor ét nyt samlet system, som hedder 

Uddannelseslæge.dk. 

  
Logbog.net og Evaluer.dk lukkes den 17. oktober 2022, og det nye system 

Uddannelseslæge.dk åbnes gradvist fra den 1. november til den 10. november 2022. Der vil 

altså være en kort periode, hvor du ikke kan tilgå data. 

 

Inden de nuværende systemer lukkes den 17. oktober 2022 anbefaler vi, at du: 

 

• som uddannelseslæge gennemgår din kompetenceliste og melder kompetencer klar 

til godkendelse i god tid før lukningen, hvis de er klar. 

 

• som uddannelseslæge henter en kopi af dine egne data ud af logbog.net inden 

systemet lukkes ned. Vi overfører al data, men det placeres lidt anderledes i det nye 

system Uddannelseslæge.dk. Derfor vil det være en god ide, at du henter en kopi af 

dine data. Se evt. mere i vejledningen ’Hent min data’. 

https://www.laegeuddannelsen.dk/forside/uddannelseslaegedk/til-uddannelseslaegen.aspx. 

 

• som uddannelseslæge, der afslutter forløb med udgangen af oktober, husker at 

evaluere din afdelingen/praksis på evaluer.dk. 

 

• som uddannelseslæge, der afslutter forløb med udgangen af oktober og skal 

søge om ret til selvstændigt virke eller speciallægeanerkendelse, får alle 

godkendelser på plads og sendt relevant materiale til Styrelsen for Patientsikkerhed, 

inden de gamle systemer lukker den 17. oktober 2022. Alternativt kan du først sende 

ansøgning eller sende supplerende dokumentation, når det nye system åbner. Du kan 

indsende din ansøgning om tilladelse til selvstændigt virke 1 måned før din uddannelse 

er afsluttet og om speciallægeanerkendelse 6 måneder før din uddannelse er afsluttet, 

forudsat at dine kompetencer/kurser er godkendt i logbog.net.  

 

• som UAO, Tutorlæge og Vejleder forholder dig til og godkender relevante 

kompetencer for dine uddannelseslæger i god tid inden nedlukning. 

 

• som UAO og Tutorlæge er særlig opmærksom på attestation for tid for forløb, der 

slutter til udgangen af oktober. Vær opmærksom på, at attestation for tid kan gives 30 

dage før sidste slutdato. 

 

• Vi anbefaler alle brugere, at man klikker forbi vores hjemmeside, hvis man ønsker 

mere information. Her vil du i løbet af oktober måned også kunne finde 

introduktionsmateriale til det ny system Uddannelseslæge.dk. Se: 

www.laegeuddannelsen.dk/forside/uddannelseslaegedk.aspx  

  

Vi opfordrer altså alle uddannelsesgivende og uddannelsessøgende til at hjælpe hinanden med 

at få relevante godkendelser på plads i god tid inden logbog.net lukker.  

https://www.laegeuddannelsen.dk/forside/uddannelseslaegedk/til-uddannelseslaegen.aspx
http://www.laegeuddannelsen.dk/forside/uddannelseslaegedk.aspx
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Vi har sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed en særlig opmærksomhed på, at ingen 

uddannelseslæger bliver forsinket i forhold til at opnå ret til selvstændigt virke eller 

speciallægeanerkendelse på grund af lukkeperioden. Det er dog afgørende, at du som 

uddannelseslæge selv er opmærksom på at få sendt det korrekte materiale enten inden 

nedlukningen den 17. oktober 2022 eller umiddelbart efter det nye system åbner. 

 

Vi sender en sidste påmindelse om lukning af logbog.net og evaluer.dk primo oktober 2022. 

Her vil vi også fortælle nærmere om, hvordan du logger på det nye system.  

 
Alle spørgsmål til projektet bedes rettet til uddannelseslaege@rm.dk  
  
Med venlig hilsen  
Sekretariaterne for Lægelig Videreuddannelse 
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