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Kommissorium for nyt evaluer.dk - logbog.net
Baggrund og økonomi
Evaluer.dk
I Danmark skal alle læger under videreuddannelse evaluere deres uddannelsesforløb i henhold til
BEK nr. 96 af 02/02/2018 § 6. Evaluer.dk faciliterer denne evaluering inklusive offentliggørelse af
evalueringerne.
Herudover anvendes evaluer.dk af adskillige brugere både i administrationen af den lægelige videreuddannelse og i klinikken til overblik, visninger og udtræk af data på uddannelseslæger.
Evaluer.dk leveres af Dansk Telemedicin og har 2 overordnede moduler: Et evalueringsmodul til de
uddannelsessøgende lægers evalueringer af uddannelsesstederne i forbindelse med lægernes ansættelse i uddannelsesstillinger og et kursusmodul. Kursusmodulet er centralt for mange regioner i
administrationen af den lægelige videreuddannelse.
Aftaler for evalueringsmodulet er landsdækkende, mens aftaler for kursusmodulet håndteres på
regional basis.
Logbog.net
Danske Regioner besluttede i 2012 af lukke projektet Lægens Uddannelsesbog og starte projekt
logbog.net med Dansk Telemedicin som leverandør og med Region Hovedstaden som projektledende region. I januar 2013 blev der nedsat en styregruppe og en projektgruppe, som skulle gennemføre projektet i perioden 01.01.2013 til 01.01.2016. Projektet har fulgt Danske Regioners forretningsmodel.
Logbog.net er fra d.1. maj 2014 løbende blevet implementeret som elektronisk logbog for alle læger under uddannelse. Alle uddannelseslæger kan modtage godkendelser for obligatoriske elementer af den lægelige videreuddannelse i logbog.net og videresende dokumentationen til Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på opnåelse af autorisation.
Leverandøren Dansk Telemedicin har valgt at opsige systemerne evaluer.dk og logbog.net per 31.
oktober 2021, hvorfor dette kommissorium har til hensigt at definere en ny opgave, som er at sikre en erstatning for systemerne evaluer.dk og logbog.net.
Opgaven defineres nærmere via projektbeskrivelse og kravspecifikation og vil følge Danske Regioners forretningsmodel.
Økonomien er et fællesregionalt anliggende, der forventes koordineret via Danske Regioner, hvilket er tilfældet for systemet logbog.net.
Organisering:
Styregruppen består af cheferne for de 3 sekretariater for lægelig videreuddannelse samt 1 repræsentant fra Sundhedsstyrelsen, 1 repræsentant fra Styrelsen for Patientsikkerhed, 1 repræsentant fra Danske Regioner og 2 projektledere.
Projektgruppen består af de 2 projektledere, 1-2 repræsentanter fra hver af de 5 politiske regioner samt 1 repræsentant fra de 3 videreuddannelsesregioner. Det samme medlem kan godt re-
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præsentere både en region og et videreuddannelsessekretariat i projektgruppen. Der kan udpeges
suppleanter og tilføjes andre medlemmer ved behov herunder repræsentanter fra Styrelsen for
Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen.
Projektledelsen deles imellem af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Region Øst og Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord. Projektlederne fungerer som formænd for projektgruppen og sekretariatsbetjener projektgruppen og styregruppen.
Projektgruppen refererer til styregruppen for evaluer.dk-logbog.net. Sekretariatscheferne i de tre
videreuddannelsessekretariater har bl.a. til opgave at sikre koordination med de politiske/administrative regioner, herunder udpegning af medlemmer. Hvis der opstår uenighed i projektgruppen, afgøres denne af styregruppen, som i fornødent omfang inddrager de politisk/administrative regioner.
Ressourcer
Projektgruppen mødes efter behov jf. tidsplan.
Ressourcetrækket per projektgruppemedlem og for projektlederne vil variere jf. ressourceplan.
Ressourceplanen revideres løbende, dog vil der i perioden 2021-2022 kunne forventes et betydeligt ressourcetræk.
Projektledelse indbefatter følgende opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forsat drift af evaluer.dk og logbog.net
Overgang fra tidligere systemer til nyt system
Ansvarlig for intern og ekstern kommunikation
Kontakt til leverandør
Kontakt til Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed
Sekretariatsbetjening af projektgruppe og styregruppe
Håndtering af formelle og kontraktlige regler
Håndtering af budgettet
Support for repræsentanter fra projektgruppen

Projektgruppens opgaver:
Projektgruppen har som overordnet opgave at kvalitetssikre og sikre drift af www.logbog.net og
www.evaluer.dk og udvikle en erstatning for de 2 systemer.
Konkrete opgaver:
•
•
•
•

Vedligeholdelse af systemerne
Udvikling af nye systemer
Indsamle feedback fra brugerne med henblik på at øge brugervenligheden af systemerne
Sikre information til brugerne

11092020 – Godkendt af styregruppen

•
•

Sikre arbejdsgange for alle brugere
Understøtte samarbejdet med øvrige systemer inden for lægelig videreuddannelse

