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Program

• Hvorfor dette møde?

• Struktur i det nye system og et smugkig i 
Uddannelseslæge.dk

• Ny opgave/rolle til os 

• Overgangsperioden

• Kommunikation og ”undervisningsmateriale”



Hvorfor dette møde?

Fælles start

Nyt system

Nye opgaver til os (support til 24.000 
brugere)



Struktur i det nye 
system og et 
smugkig...

Det nye system = 

Uddannelseslæge og Stamdata

Kopi af data fra de ”gamle” systemer

Synkronisering til VU og Basislæge.dk



Systemoverblik



https://uddannelseslaege-test.azurewebsites.net/

https://uddannelseslaege-test.azurewebsites.net/


Ny opgave/rolle til os 

Registrering af KBU og Intro i Uddannelseslæge.dk 

Overblik og udtræk via Uddannelseslæge.dk

Bruge stamdata

Support   



Overgangsperioden

Understøt oprydning/godkendelse af 
relevante kompetencer og tid inden 
lukning

Uddannelseslæger kan hente kopi af 
egne data ud af logbog.net inden lukning

Logbog.net og Evaluer.dk lukker  

17. oktober 2022 

I uge 42 og 43 overfører vi data til det 
nye system, og tjekker det ligger rigtigt



Overgangsperioden

17.-18. oktober 2022 IKKE afslutte runder og IKKE lave 
tillægsaftaler i Videreuddannelsen.dk

Uge 43  - I får adgang til Uddannelseslæge.dk med live data

Uge 43  - Der arrangeres lokal fælles opstart og mulighed for 
at teste arbejdsgange

I har som de eneste adgang til evaluer.dk og logbog.net helt 
frem til 30. november 2022 

MEN I MÅ IKKE ÆNDRE NOGET!!!



Hjælp?

Vi skal kunne hjælpe og give support til 24.000 bruger!!!

Tal med en fra projektgruppen

Lav kort beskrivelse med skærmprint og send til 
uddannelseslaege@rm.dk

Fra uge 43 har vi 2 gange om ugen opsamling på spørgsmål i 
projektgruppen og vi prioriterer løbende rettelser 

mailto:uddannelseslaege@rm.dk


Kommunikation og 
”undervisningsmateriale”

På hjemmesiden er følgende tilgængeligt i 
løbet af oktober måned:

• Opgavebeskrivelser per rolle

• Quickguides til udvalgte funktioner

• Intro-videoer per rolle

• PowerPoint til undervisning på afdeling

• PowerPoint til undervisning i praksis



Status på 
Uddannelseslæge.dk

Vi får ikke alt på plads til 1. november...

• Evaluer

• Brevfletning

• Forløbsoversigter (i tilfredsstillende versioner)

Version 1.1 + 1.2 + 1.3 + ... (justeringer frem til februar 2023 
og efter...)



Nedlukning af 
Logbog.net og 
Evaluer.dk

Dataoverførsel

Start 
Uddannelseslæge.dk



TAKE HOME MESSAGE

Understøt godkendelse af kompetencer og 
attestation for tid inden lukning

Planlæg med systemnedlukning

Vi anbefaler, at uddannelseslægerne laver en kopi 
af egne data fra logbog.net

Se informationsmateriale på hjemmeside i løbet af 
oktober

www.laegeuddannelsen.dk/forside/uddannelseslaegedk.aspx

http://www.laegeuddannelsen.dk/forside/uddannelseslaegedk.aspx


Afslutning

Spørgsmål

Input og gode råd 

Skriv til en ven: uddannelseslaege@rm.dk

mailto:uddannelseslaege@rm.dk

