
Årsmøde LVU
Aarhus Universitetshospital

v/ projektleder Bertil Selde Krogh, berkro@rm.dk
Videreuddannelsesregion Nord 



Program

• Hvorfor nu et nyt system?

• Smugkig i Uddannelseslæge.dk

• Nedlukning Logbog.net og Evaluer.dk, 
dataoverførsel og opstart af 
Uddannelseslæge.dk

• Kommunikation og ”undervisningsmateriale”



Hvorfor nu et nyt 
system?

Leverandøren af Logbog.net og Evaluer.dk 
har opsagt aftalen om driften af systemerne

Ønske om at lave en samlet løsning (på sigt 
inklusiv Basislæge.dk og 
Videreuddannelsen.dk)

Ønske om at lave mere nutidigt og 
brugervenligt system (+ flytte support)

Fokus på sikker drift og datasikkerhed





https://uddannelseslaege-test.azurewebsites.net/



Nedlukning af 
Logbog.net og 
Evaluer.dk

Dataoverførsel

Start 
Uddannelseslæge.dk

Godkend relevante kompetencer og 
tid inden lukning

Uddannelseslæger kan hente kopi af 
egne data ud inden lukning

Logbog.net og Evaluer.dk lukker  
17. oktober 2022 

I uge 42 og 43 overfører vi data til det 
nye system, og tjekker det ligger rigtigt



Nedlukning af 
Logbog.net og 
Evaluer.dk

Dataoverførsel

Start 
Uddannelseslæge.dk

1. november åbnes for 
Regionshospitalet Nordjylland, Regionshospitalet 
Randers, Sygehus Lillebælt, Nordsjællands Hospital 
og Nykøbing Falster Sygehus

3. november åbnes for almen praksis

8. november åbnes for 
Aalborg Universitetshospital, Aarhus 
Universitetshospital, Odense Universitetshospital, 
Herlev-Gentofte Hospital og Sjællands 
Universitetshospital

10. november åbnes for resten



Kommunikation til 
brugerne

1. Mail med direkte besked i juli 
måned om overgang til 
uddannelseslæge.dk

2. Mail primo september, obs 
logbog.net lukker, sørg for 
godkendelser inden

3. Sidste mail primo oktober, sidste 
chance for adgang til logbog.net + 
se info-video

4. November: adgang + support!

Support-hjemmeside



Information om 
uddannelseslæge.dk

På hjemmesiden er følgende tilgængeligt i 
fra oktober måned:

• Opgavebeskrivelser per rolle
• Quickguides til udvalgte funktioner
• Intro-videoer per rolle
• PowerPoint til undervisning på afdeling
• PowerPoint til undervisning i praksis



TAKE HOME MESSAGE

Få godkendt relevante kompetencer og attestation 
for tid inden lukning

Tal med uddannelseslæger, der afslutter forløb 
med udgangen af oktober og november

Vi anbefaler, at uddannelseslægerne laver en kopi 
af egne data 

Se informationsmateriale på hjemmeside i løbet af 
oktober
www.laegeuddannelsen.dk/forside/uddannelseslaegedk.aspx



Afslutning

Spørgsmål

Input og gode råd 

Hvad har I brug for, så I kommer godt i 
gang?


