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Informationsmateriale 
til brugergrupper

Formål

Vær med til at præge den nye it-løsning, der skal erstatte logbog.net og evaluer.dk.

Projektorganisationen bag projektet ‘Nyt logbog.net og evaluer.dk’ har besluttet at nedsætte 
en række brugergrupper – se ‘Projektorganisation inklusiv brugergrupper’ på næste side. 
Brugergrupperne har i samarbejde med projektledelsen mulighed for at komme med input til 
den nye it-løsning, mens den endelige prioritering og valg af it-løsninger og moduler varetages 
af projektorganisationen.

Arbejdet med inddragelse af brugergrupper prioriteres i håbet om:

• at sikre brugervenlighed

• at der i systemet er taget højde for alle relevante arbejdsgange i lægelig videreuddannelse, 
så systemet understøtter uddannelsen i klinikken og dermed passer ind i slutbrugernes 
hverdag

• at sikre systemet kan det, det skal, bl.a. på baggrund af tillid til, at slutbrugerne kender 
deres egne behov

• at indhente inspiration til gode løsninger

• at sikre, at alle specialer så vidt muligt kan se sig selv og egne behov i systemet

• at der etableres ambassadører for projektet, der kan bidrage positivt til implementeringen 
af det nye system

• at så mange som muligt i lægelig videreuddannelse føler sig repræsenteret i projektet

• at undgå for mange efterreguleringer, fordi systemet ikke fra starten matcher brugernes 
behov

• at sikre, at alle formelle elementer er inddraget



Fællesregional
Styregruppe

Fællesregional
projektgruppe

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Sjælland Region Syddanmark

‘Kernegruppe’
Fællesregional
Brugergruppe

Udpeget af Sekretariaterne

Danske Regioner

‘KBU-gruppe’
Fællesregional brugergruppe

-Udpeget af regionerne
Repræsentanter fra alle regioner

Sekretariatet for lægelig 
videreuddannelse ØST

Sekretariatet for lægelig 
videreuddannelse SYD

Sekretariatet for lægelig 
videreuddannelse NORD

Fællesregionale
projektledere

‘Almen medicin-gruppe’ 

Fællesregional brugergruppe

-Udpeget af DSAM
- Repræsentanter fra alle regioner

‘Baggrundsgruppe’ 

-Udpeget af selskaber
- Repræsentanter fra alle selskaber

‘I & H-gruppe’

Udpeget af 
‘Baggrundsgruppen’

‘Kursusgruppe’
Ad-hoc-brugergruppe

HR, PKL, PUF, UKO, mv.

Projektorganisation inklusiv brugergrupper

RSI
(Regionernes 
Sundheds IT)

Sundhedsstyrelsen har plads i styregruppen og 
deltager ad hoc i udviklingen af det nye system

Styrelsen for Patientsikkerhed har plads i 
styregruppen og deltager ad hoc i udviklingen af det 

nye system
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Tidslinje

11

Gevinstrealisering

08 Test

Analyse

SKI-aftale indgået 04

It-arkitektur/analyse

07 Udvikling

06

Brugergruppe involvering

02

03

09

Deadline



Aktiviteter i perioden 1.august 2021 – 30. juni 2022

Kernegruppe KBU-gruppe Almen medicin-

gruppe

I & H-gruppe Baggrundsgruppe Kursus-

gruppe
1. Arbejdsmøde 1. Arbejdsmøde 1. Arbejdsmøde Workshop - fordeling Workshop - fordeling Ad hoc møder

2. Arbejdsmøde 2. Arbejdsmøde 2. Arbejdsmøde 1. Arbejdsmøde Ad hoc involvering

3. Arbejdsmøde 3. Arbejdsmøde 3. Arbejdsmøde 2. Arbejdsmøde Modtager løbende orientering

4. Arbejdsmøde 4. Arbejdsmøde 4. Arbejdsmøde 3. Arbejdsmøde

5. Arbejdsmøde 4. Arbejdsmøde

6. Arbejdsmøde Workshop - opsamling Workshop - opsamling

7. Arbejdsmøde

8. Arbejdsmøde

3. kvartal 2022 - Test for alle brugergrupperepræsentanter

NB! Datoer for de enkelte aktiviteter udmeldes løbende



Kontaktoplysninger:

Projektleder, Barbara Bøgsted Knudsen

Mailadresse: bbk@regionh.dk

Telefon: 38 66 99 38

Projektleder, Kasper Juncher Bjerregaard

Mailadresse: kaspbj@rm.dk

Telefon: 61 15 20 62

mailto:bbk@regionh.dk
mailto:kaspbj@rm.dk

