
Mail sendt primo oktober 2022  

Mail 3 – til Videreuddannelsessekretariatet 

Mailtitel: VIGTIGT – logbog.net og evaluer.dk lukker – 30. oktober er sidste chance 

 

Du får denne mail, fordi du er registreret med arbejdsfunktion som 

’Videreuddannelsessekretariatet’ i evaluer.dk og logbog.net (herefter i mailen VUS'er). Denne 

type adgang gives til alle der til daglig arbejder med administrationen af den lægelige 

videreuddannelse i Danmark. 

 

Logbog.net og Evaluer.dk lukker 30. oktober 2022 kl. 23.59. 

 
Vi har skubbet overgangen fra Lobog.net og Evaluer.dk til det nye system Uddannelseslæge.dk 

med to uger, i forhold til det vi tidligere har meldt ud. Det giver alle lidt bedre tid til at 

forberede sig og sikre en god overgang. 

 

Det betyder for dig, at 30. oktober er sidste chance for, at du i de nuværende systemer kan: 

 

• ændre uddannelsesforløb for kbu- og introlæger i evaluer.dk 

• give en uddannelseslæge merit i logbog.net 

• hjælpe brugerne med at få de sidste godkendelser på plads 

 
Inden 30. oktober kl. 23.59 bør du: 

 

• lave dine tillægsaftaler i videreuddannelsen.dk 

• lukke din ansættelsesrunder i videreuddannelsen.dk 

• hente eventuelle brevskabeloner ud af evaluer.dk 

 

 

Systemerne lukker for alle brugere bortset fra brugertypen ’Videreuddannelsessekretariatet’. 

Du vil få tilsendt et link, hvor igennem du kan logge på evaluer.dk og logbog.net og se data. 

Du har teknisk set mulighed for at ændre i data MEN DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT DET 

IKKE HAR NOGEN EFFEKT AT ÆNDRE I DATA, da de efterfølgende ikke vil blive overført til 

Uddannelseslæge.dk. Du skal altså vente med at registrere ændringer indtil du får adgang til 

Uddannelseslæge.dk. 

Denne midlertidige adgang til logbog.net og evaluer.dk har du indtil den 30. november. 

 

Lukkeperioden 31. oktober – 14. november 

Den 31. oktober – og 1. november overføres data fra videreuddannelsen.dk, logbog.net og 

evaluer.dk til Uddannelseslæge.dk, hvorfor du ikke kan arbejde i systemerne disse 2 dage. 

Ansættelsesudvalgsmodulet i videreuddannelsen.dk kan anvendes i hele perioden bortset fra, 

at runderne ikke kan lukkes. 

 

Adgang til Uddannelseslæge.dk gives hurtigst muligt og senest i forbindelse med den lokalt 

planlagte undervisning. 

 

I perioden fra 31. oktober – den 14. november har brugerne ikke adgang til hverken logbog, 

evaluer.dk eller det nye Uddannelseslæge.dk. 

I denne lukkeperiode kan det ske, at enkelte uddannelseslæger har brug for vores hjælp til at 

sende supplerende dokumentation til Styrelsen for Patientsikkerhed. Dette er aftalt med STPS. 

 

Dokumentation kan sendes per mail via ’Send digital’ til mailadressen aaes@stps.dk  

 

 

Vi kan hjælpe med: 

 

mailto:aaes@stps.dk
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1. at eftersende korrekt dokumentation på vegne af uddannelseslæger, der inden 31. 

oktober har sendt dokumentation til STPS fra logbog.net, men hvor STPS mangler 

korrekt dokumentation for enkelte elementer. Dette gælder for læger der ellers ville få 

selvstændigt virke eller speciallægeanerkendelse på et senere tidspunkt pga. 

manglende dokumentation. 

2. at eftersende dokumentation til STPS efter aftale med sagsbehandler i STPS. Det kan fx 

være en ansættelses – og uddannelsesaftale eller en meritafgørelse. 

 

Vi kan ikke hjælpe med: 

 

1. at sende al dokumentation for gennemført uddannelse på vegne af en uddannelseslæge 

til STPS. Uddannelseslægen skal inden lukkeperioden selv have sendt sin 

dokumentation til STPS fra logbog.net. Systemet kræver at alle godkendelser skal være 

givet inden uddannelseslægen har mulighed for at sende sin dokumentation til STPS. 

Kun den sidste ’Attestation for tid’ kan eftersendes. 

2. at give godkendelser i logbog.net, selvom vi har adgang til systemet og rent praktisk 

kan give godkendelser 

3. at eftersende dokumentation for læger, hvor det ikke er afgørende at eftersende 

dokumentation for dem i lukkeperioden. Det kunne fx være uddannelseslæger der 

afslutter deres uddannelse 30. november. De vil uanset hvad først opnå autorisation 

gældende per 30. november, hvorfor de kan eftersende deres dokumentation efter 15. 

november 2022 fra Uddannelseslæge.dk 

 

 

Fra den 15. november og frem 

Alle brugere får medio november adgang til Uddannelseslæge.dk, som beskrevet på support-

hjemmesiden: 

 

www.laegeuddannelsen.dk/forside/uddannelseslaegedk.aspx  

Alle brugere vil få en personlig velkomstmail fra projektledelsen, når de kan logge på. 

 
Leverandøren af Uddannelseslæge.dk yder ikke support direkte til brugerne, så den opgave 

placeres i Sekretariaterne for Lægelig Videreuddannelse. 

 

Hvis den enkelte VUS’er ikke kan hjælpe en bruger ved henvendelse, så kontaktes det lokale 

medlem af projektgruppen. 

 

Projektgruppen samles 1 gang ugentligt for at samle op på problemer. Fejlrettelser vil 

leverandøren foretage ca. hver 14. dag herefter eller hurtigere, hvis fejlen er blokerende for 

brugerens arbejdsgang. 

 

NB! Evalueringerne vil ikke være tilgængelige på Uddannelseslæge.dk fra den 15. november, 

men de vil være tilgængelige fra medio december. 

 

Hvad ved brugerne? 

Al den information som brugerne har fået tilsendt eller som er tilgængelig for brugerne er 

samlet på support-hjemmesiden. 

 

Alle er velkomne til at sende fejlrettelser, opmærksomheder eller andre kommentarer til: 

 

uddannelseslaege@rm.dk 

 

Med venlig hilsen  

Sekretariaterne for Lægelig Videreuddannelse 

 

http://www.laegeuddannelsen.dk/forside/uddannelseslaegedk.aspx
mailto:uddannelseslaege@rm.dk

