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Kommissorium for Følgegruppen for Evaluer.dk og Basislaege.dk 

Baggrund  

I Danmark skal alle læger under videreuddannelse evaluere deres uddannelsesforløb i henhold 

til BEK nr. 1257, § 6. Evaluer.dk er bygget til at facilitere denne evaluering. 

Evaluer.dk har 2 overordnede moduler: Et evalueringsmodul til de uddannelsessøgende lægers 

evalueringer af uddannelsesstederne i forbindelse med lægernes ansættelse i uddannelsesstil-

linger og et kursusmodul. Aftaler for evalueringsmodulet er landsdækkende, mens aftaler for 

kursusmodulet håndteres på regional basis. 

Basislaege.dk skal bidrage til at levere en gennemskuelig fordelingsprocedure for tildeling af 

forløb i den kliniske basisuddannelse i Danmark, hvor brugerne har mulighed for at foretage 

deres valg af forløb direkte i systemet. 

 

Formål for Følgegruppen for Evaluer.dk og Basislaege.dk 

Følgegruppen for Evaluer.dk og Basislaege.dk nedsættes af videreuddannelsesregionerne i 

samråd med de politiske regioner med det formål at sikre og koordinere den fortsatte udvikling 

af Evaluer.dk og Basislaege.dk. 

Følgegruppens funktion er i forhold til evalueringsmodulet. De enkelte regioner laver hver for 

sig aftaler om udvikling og brug af kursusmodulet.   

Overordnede og konkrete opgaver: 

Følgegruppens har som overordnet opgave at kvalitetssikre og udvikle Evaluer.dk og Basislae-

ge.dk. Herunder har følgegruppen konkret til opgave at: 

 Sikre præsentabelt design og brugervenlige systemer 

 Udvikle og understøtte ensartede og enkle arbejdsrutiner for alle brugere 

 Understøtte samarbejdet med øvrige systemer inden for lægelig videreuddannelse, her-

under at afhjælpe fejl i dataintegration systemerne imellem 

 Sikre implementeringen af ændringer, fx i spørgerammen 

Medlemmer og reference 

Følgegruppen består af 1-2 repræsentanter fra hver af de fem regioner og 1 fra hvert af de tre 

videreuddannelsessekretariater. Det samme medlem kan godt repræsentere både en region og 

et videreuddannelsessekretariat i følgegruppen. Der kan udpeges suppleanter.  

Følgegruppen refererer til Styregruppen for Evaluer.dk og Basislaege.dk. Sekretariatscheferne i 

de tre videreuddannelsessekretariater udgør Styregruppen og har bl.a. til opgave at sikrer ko-

ordination med de politiske/administrative regioner, herunder udpegning af medlemmer. Hvis 

der opstår uenighed i følgegruppen, afgøres denne af Styregruppen, som i fornødent omfang 

inddrager de politisk/administrative regioner. 

Det overordnede ansvar for drift varetages af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 

Nord. Repræsentanten for Videreuddannelsessekretariat Nord varetager funktionen som for-
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mand og sekretariatsbetjener følgegruppen samt styregruppen. Drift og udvikling af systemet 

koordineres i følgegruppen i dialog med Dansk Telemedicin (se mere under Økonomi). 

Andre relevante aktører med en særlig interesse og indsigt i Evaluer.dk og Basislaege.dk kan 

inviteres efter behov. 

Følgegruppen mødes efter behov - dog mindst 2 gange årligt.  

Økonomi 

Følgegruppen har til opgave at udvikle Evaluer.dk og Basislaege.dk, herunder at træffe aftaler 

med Dansk Telemedicin omkring udviklingsopgaver. 

Økonomi til drift af systemerne er fastlagt i skriftlige aftaler mellem Dansk Telemedicin og re-

gionerne. Følgegruppen udarbejder en gang årligt en indstilling til styregruppen om budget til 

udviklingsopgaver i det kommende år. Styregruppen skal gerne have indstillingen i hænde 

senest i foråret året før, udviklingen skal finde sted. 

Afregningen af udgifter håndteres per region. Udgifter til drift er beskrevet i de enkelte regio-

ners kontrakter med Dansk Telemedicin. Udgifter til udvikling fordeles mellem regionerne ud 

fra Danske Regioners fordelingsnøgle for sundhed. 

Styregruppen kan træffe beslutninger om eventuelle ekstraordinære bevillinger til udvikling af 

systemet. 

 


