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Sekretariaterne for Lægelig Videreuddannelse 

 

Statusorientering for projekt ’Nyt logbog.net og evaluer.dk’ – september 2021 

Danske Regioner har på initiativ af Sekretariaterne for Lægelig Videreuddannelse godkendt, at der skal 

findes en ny samlet it-løsning til erstatning for de to systemer www.logbog.net og www.evaluer.dk, som i 

dag anvendes i den lægelige videreuddannelse i Danmark. Projektet og tilhørende finansiering er godkendt 

af Sundhedsdirektørkredsen og projektet er knyttet til Regionernes Sundheds IT og følger dermed 

projektmodellen for regionale it-projekter. 

Mens den nye it-løsning udvikles, fortsætter driften af logbog.net og evaluer.dk uforandret indtil ultimo 

2022 og data fra systemerne overføres til den nye it-løsning. 

 

Projekt ’Nyt logbog.net og evaluer.dk’ arbejder på at udvikle én samlet it-løsning som erstatning for de 2 

systemer i lægelig videreuddannelse og projektet håndteres ud fra nedenstående organisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.logbog.net/
http://www.evaluer.dk/
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Tidligere: 

• Der er igangsat et projekt på tværs af landet efter Danske Regioners projektmodel, hvor Region 

Midtjylland har projektledelsen, men med bistand fra Region Hovedstaden. Projektet har status 

som et RSI-projekt, hvilket vil sige, at Regionernes Sundheds IT yder bistand til projektet. 

• Per 31.10.2022 lukker evaluer.dk og logbog.net. Indtil da kører og serviceres systemerne som 

vanligt. De eksisterende data overføres til de nye systemer.  

• Økonomien er blevet godkendt af Danske Regioners Sundhedsdirektørkreds og finansieringen 

varetages af regionerne, og der er afsat ressourcer til videreudvikling af det nye system. Der er 

eksisterende krav til, hvad det nye system skal kunne.  

• Der er nedsat en projektorganisering med en styregruppe, en projektgruppe samt to projektledere. 

• Der er udpeget brugergrupperepræsentanter fra regionerne og specialeselskaberne til at deltage i 

arbejdet 

• Kontrakt er indgået med ny leverandør Visma A/S 

• Surveyxact-undersøgelse af de 2 nuværende systemer er afsluttet d. 31. august. Undersøgelsen er 

sendt til alle uddannelseslæger, vejledere, uddannelsesansvarlige og tutorlæger. Opsummering af 

svarene findes på: 

https://www.laegeuddannelsen.dk/logbognet/logbognet-nyheder/projekt-'nyt-logbognet-og-

evaluerdk'.aspx  

Aktuelt: 

• Følgende aktiviteter med brugere er gennemført eller gennemføres snarest: 

Workshop med national AMU-gruppe (14. september 2021) 

Indsigtsworkshop med leverandør og brugere (17. september 2021) 

I og H-gruppen – specialeselskabsrepræsentanter (d. 21. september 2021) 

UKO-gruppen i VU-Nord (d.28. september 2021) 

https://www.laegeuddannelsen.dk/logbognet/logbognet-nyheder/projekt-'nyt-logbognet-og-evaluerdk'.aspx
https://www.laegeuddannelsen.dk/logbognet/logbognet-nyheder/projekt-'nyt-logbognet-og-evaluerdk'.aspx
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Kerne-gruppen – udpeget af Sekretariaterne (d. 4. oktober 2021) 

KBU-gruppen – udpeget af regionerne (d. 6. oktober 2021) 

Almen medicin-gruppen – udpeget af DSAM (d. 11. oktober 2021) 

Næste skridt: 

• Analyse af behov og ønsker og udvikling af nyt system i samarbejde med leverandør og 

brugergrupper fortsættes 

• Planlægning af overgang fra nuværende it-system til nyt it-system 

 

Spørgsmål kan rettes til: 

Projektleder Barbara Bøgsted Knudsen, bbk@regionh.dk telefon: 3866 9938, Region Hovedstaden 

Projektleder Kasper Juncher Bjerregaard, kaspbj@rm.dk telefon: 6115 2062, Region Midtjylland 

 


