
Mail sendt 22. november 2022 

Emne: Velkommen til Uddannelseslæge.dk  
 
Kære alle 
 
Du får denne mail, fordi du er oprettet som bruger i det nye IT-system i den lægelige videreuddannelse, 
som hedder Uddannelseslæge.dk. Hvis du har anvendt de to tidligere systemer logbog.net og evaluer.dk, 
har vi flyttet dine oplysninger til det nye system.  
  
Vi har glædet os til at vise dig det nye system. Når du logger ind, vil vi bede dig være opmærksom på, at 
dine oplysninger og data ser anderledes ud og står anderledes opført end i de tidligere systemer. Derfor vil 
vi også opfordre til, at du hjælper dig selv og os ved at opdatere/rette dine personlige oplysninger til 
(adresse, mobiltelefon, mailadresse) og tjekke, om din profil og dine data ser rigtige ud.  
  
Sådan logger du på første gang: 

• Gå ind på startsiden www.uddannelseslæge.dk og tryk login i øverste højre hjørne 

• Brug én af de to login muligheder  
o Brug 'Login m. NemID/MitID' til at logge på eller  
o Tryk 'Glemt adgangskode', indsæt din mailadresse (den samme, som du har modtaget 

denne mail på) og tryk 'Nulstil adgangskode', så modtager du mail med link til at nulstille 
din adgangskode 

• Når du åbner systemet første gang, skal du acceptere vilkårene for samtykke, inden du kan åbne 
systemet 

• Du er nu inde i Uddannelseslæge.dk  
  
Ved efterfølgende login har du mulighed for at bruge mail + password (så sendes et token nummer til din 
mail, som du skal bruge) eller bruge login med NemID/MitID.  
  
Hvad hvis jeg ikke kan logge ind eller opdager fejl? 
Ved fejl eller mangler bedes du skrive en mail til dit regionale videreuddannelsessekretariat (se 
kontaktoplysninger nederst på siden www.uddannelseslæge.dk). Bemærk, at du ikke skal sende CPR 
nummer. 
 
Ved alle henvendelser bedes du beskrive, hvilket problem du oplever og oplyse dit navn, din mailadresse og 
gerne et telefonnummer, vi kan ringe tilbage til dig på. Så vender vi tilbage hurtigst muligt på mail eller 
telefon.  
  

• Hvis ikke du kan logge ind, bedes du beskrive, hvilken funktion du forventede at have i systemet 

• Hvis du opdager fejl i systemet, bedes du beskrive, hvad du oplever som fejl 

• Hvis du mangler data på din profil, bedes du skrive, hvilke data du mangler og gerne, hvor du havde 
forventet at finde dem i det nye system. 

  
Find mere information, Tjeklister, Quickguides og små introduktionsvideoer på vores support-hjemmeside 
www.laegeuddannelsen.dk/forside/uddannelseslaegedk.aspx  
  
Med venlig hilsen  
Sekretariaterne for Lægelig Videreuddannelse  
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