
Mail sendt medio september 2022  

Mailtekst til Kursusudbydere: 
Titel: Logbog.net og evaluer.dk lukker 17. oktober 2022 

 

Du får denne mail, fordi du er registreret som Kursusudbyder i logbog.net.  

 

Vi nærmer os den 17. oktober 2022, hvor logbog.net og evaluer.dk lukkes, og vi overgår til det 

nye system Uddannelseslæge.dk.   

 

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 Uddannelseslæge.dk vil alle læger 

under uddannelse blive registreret, og det er her de fremadrettet skal modtage godkendelser 

af de obligatoriske kurser.  

 

Bemærk: Selve kursusmodulet i evaluer.dk, lukker først per 31. december 2022 eller senere, 

alt efter hvad din arbejdsgiver har aftalt med Dansk Telemedicin. Der findes ikke noget 

kursusadministrationsmodul i Uddannelseslæge.dk, der kan træde i kraft til erstatning. Der 

arbejdes på en løsning, som kan understøtte nogle af de mest centrale administrative 

processer for lægekurserne. Denne løsning ’Kursusmodulet’ i det nye system 

Uddannelseslæge.dk kan først være klar sidst i 1. kvartal 2023. 

 

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

 

• så vidt muligt giver kursisterne godkendelser for gennemførte kurser 

• planlægger dine opgaver, så du ikke er afhængig af at kunne tilgå systemerne i 

perioden 17. oktober 2022 og frem til du får adgang til det nye system i start november 

• overvejer, om du har brug for at hente excel-udtræk inden 17. oktober 2022 med dine 

uddannelseslæger til brug i overgangsperioden 

• kontakter dit regionale videreuddannelsessekretariat, hvis der er kursister, som i 

perioden 17/10 – 31/10 mangler en kursusgodkendelse som haster 

• kigger forbi vores hjemmeside for mere information om Uddannelseslæge.dk 

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 med skæringsdato den 17. oktober 2022. 

 

Dine eventuelle personlige indstillinger og visninger i evaluer.dk kan ikke overføres til 

Uddanneseslæge.dk, men vejledning til, hvordan du opretter tilsvarende visninger vil være 

tilgængelig fra den 1. november 2022. 

 

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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