
Quickguide til visning af egen afdelings evalueringer 
 

Gå ind på www.evaluer.dk hvor du vil blive mødt af nedenstående side. Her kan du 
logge ind i øverste højre hjørne. 
 

 
 
 

Hvis du ikke allerede har en bruger skal du oprettes af 
Videreuddannelsessekretariatet, kontakt en af ølgende for hjælp: 

 
 Margit Nielsen, MANIE1@rm.dk, tlf. 7841 0780   
 Rasmus Petersen, rasmus.petersen@stab.rm.dk, tlf. 2945 2355                        

 Kasper Bjerregaard, Kaspbj@rm.dk, tlf. 6115 2062 
 

Det er nødvendig at være logget ind for at kunne se detaljerede oplysninger for egen 
afdeling. 
 

Billedet på næste side er hvad du ser når du logger ind. 
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Her vælger du den periode 
du vil se evalueringer for 

Den afdeling du er 
tilknyttet vil ligge her, 
når du er logget ind. 
Vælg den afdeling du 
vil se evalueringer for, 
og afdelingen vil blive 

vist nedenfor 

Du kan hente en samlet 
oversigt over afdelingens 
evalueringer, ved at trykket 
på Excel-ikonet 

Hvis du holder musen henover 
søljerne i søljediagrammet, vil du 
få yderligere detaljer om 
spørgsmålet/spørgsmålsgruppen 

Under søljediagrammet finder du en 
opsummering af evalueringerne, for 
den/de valgte afdelinger 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Menuerne "Vis" og "Gruppering" har indflydelse 
på visningerne af søljediagrammerne samt 
opsummeringen af den/de valgte afdelingers 
evalueringer. 

Vis: Vælg hvorvidt spørgsmålene skal fremgå 
enkeltvis eller grupperet. Har betydning for 
søljediagrammet samt opsummeringen af 
evalueringer 

Gruppering: Vælg hvorvidt evalueringerne skal 
være grupperet for den/de valgte afdelinger, 
eller hvorvidt de skal fremgå enkeltvis. Har 
betydning for opsummeringen af evalueringer 

Her ses hvordan det ser ud, når 
"Vis spørgsmål samlet i grupper" 
og "Vis evalueringer grupperet på 
afdeling/lægehus" er valgt 



 

 
 

 
 

 
 

 

Her ses hvordan det ser ud, når 
"Vis alle spørgsmål enkeltvis" og 
"Vis alle evalueringer enkeltvis" er 
valgt 

Tryk på PDF ikonet for at se den 
enkelte evaluering 



 

Under søljediagrammet og 
opsummeringen af evalueringer 
kan du finde en beskrivelse af 
evalueringens indhold. 

Nederst finder du en kopi af det 
evalueringsskema, som 
uddannelseslægerne bliver 
præsenteret for, ved forløbets 
afslutning 

 

 

 


