
Mail sendt primo september 2022  

Mailtekst til Afdelingsledelse, Hospitalsledelse og UKO: 
Titel: Logbog.net og evaluer.dk lukker 17. oktober 2022 

 
Du får denne mail, fordi du er registreret som (UKO, repræsentant for hospitalsledelsen, 

repræsentant for afdelingsledelsen) i Evaluer.dk.  

 

Vi nærmer os den 17. oktober 2022, hvor logbog.net og evaluer.dk lukkes, hvorefter det nye 

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

Der vil dermed være en kort periode, hvor du ikke kan tilgå data. I den forbindelse har vi 

skrevet til alle uddannelsesansvarlige, vejledere og uddannelseslæger og opfordret dem til at 

få samlet op på relevante godkendelser af kompetencer og attestation for tid inden denne 

'lukkeperiode'. 

 

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

 

• understøtter særligt fokus på afholdelse af vejledersamtaler inden systemerne lukkes 

• overvejer, om du har brug for at hente excel-udtræk med dine uddannelseslæger til 

brug i overgangsperioden 

• overvejer, om du har brug for at hente excel-udtræk med dine evalueringer til brug i 

overgangsperioden 

• kigger forbi vores hjemmeside for at finde mere information, herunder se de mails vi 

har sendt til de forskellige grupper 

www.laegeuddannelsen.dk/forside/uddannelseslaegedk.aspx 

 

Vi gør opmærksom på, at vi sikrer overførsel af al data fra logbog.net og evaluer.dk til det nye 

system. 

 

Til din orientering, har vi et særligt fokus på uddannelseslæger, der afslutter forløb med 

udgangen af oktober og skal søge om ret til selvstændigt virke eller 

speciallægeanerkendelse. Vi har anbefalet dem at få alle godkendelser på plads og sendt 

relevant materiale til Styrelsen for Patientsikkerhed, inden de gamle systemer lukker den 17. 

oktober 2022. Alternativt kan de først sende ansøgning eller sende supplerende 

dokumentation, når det nye system åbner. Man kan indsende ansøgning om tilladelse til 

selvstændigt virke 1 måned før uddannelsen er afsluttet og om speciallægeanerkendelse 6 

måneder før uddannelsen er afsluttet, forudsat at alle kompetencer/kurser er godkendt i 

logbog.net.  

 

 

Vi anbefaler alle brugere at klikke 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 sender en sidste påmindelse om lukning af logbog.net og evaluer.dk primo oktober 2022. 

Her fortæller vi bl.a. 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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