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Uddannelseslæge.dk erstatter Evaluer.dk og Logbog.net 

Ultimo 2022 kommer der et nyt system "Uddannelseslæge.dk", der erstatter de to tidligere 

systemer www.evaluer.dk og www.logbog.net, som i dag anvendes i den lægelige 

videreuddannelse i Danmark. Der er lavet en projektorganisering omkring udviklingen af det 

nye system inklusiv inddragelse af forskellige brugergrupper. Alle informationer fra de to 

nuværende systemer overføres til uddannelseslæge.dk. Det forventes, at de forskellige 

hospitalsenheder gradvist og i løbet af november overgår til det nye system. Flere 

informationer og vejledninger vil være tilgængelige inden opstart. 

 

 

 

Godvejledning.dk  

Mange uddannelseslæger og vejledere har haft glæde af appen "Vejledning", hvor vigtige 

dokumenter og links med betydning for den postgraduate videreuddannelse er samlet. 

Denne app er nu erstattet af hjemmesiden godvejledning.dk. Første gang man går ind på 

hjemmesiden på din mobil, får man mulighed for at tilføje til din hjemmeskærm – hvorefter 

den fungerer fuldstændig som en app. Hjemmesiden er opbygget som den gamle app, og 

man kan her finde oplysninger om samtaler, dokumenter, undervisning, 

kompetencevurdering og karrierevejledning af betydning for KBU, intro- eller 

hoveduddannelse.  

 
 
 
 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
 
Der har været afholdt møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 2. marts 

og den 1. juni. Referater fra møderne findes her 

https://www.videreuddannelsen-nord.dk/det-regionale-rad/ 

 

Temadrøftelse 2. marts: Uddannelse af uddannere. 

Temadrøftelse 1. juni: Forskning i medicinsk uddannelse. 

 
 

https://www.videreuddannelsen-nord.dk/det-regionale-rad/


 

 

Hospitalsenhed Midt 

 

 

3-timers møder 2022 – kick-off for mødeledere 
 
Som de tidligere år skal der igen i årets sidste kvartal afholdes 3-timers møder på alle 

afdelinger og centre, der har mindst tre uddannelseslæger. 

 

Tema for årets møde vil være: Læger og ledelse – hvordan udvikles og styrkes ledelsesrollen 

for læger under uddannelse? 

 

I år vil der blive tilbudt en workshop for mødeleder forud for afholdelse af 3-timers møderne 

i henholdsvis Viborg og Silkeborg: 

 

Viborg: onsdag den 28. september kl. 13.30-15.30. Mødelokale 24, etage 3.  

Silkeborg: torsdag den 29. september kl. 13.30-15.30. CPK-lægegang, bygning 6, etage 4, 

rum.nr. 6-4-1.  

 

Tilmelding til Anette: asoere@rm.dk senest den 1. september 

 
 

 

 

Introduktionseftermiddag for nye UKYLer 
 
Som noget nyt vil nye UKYLer fremadrettet blive introduceret til opgaven som UKYL ved et 

to timers eftermiddagsmøde med en af de uddannelseskoordinerende overlæger. 

Introduktionsmøderne vil finde sted to gang årligt – henholdsvis oktober og marts. Første 

gang vil det foregå i Viborg: 

 

Torsdag den 13. oktober kl. 13-15 

 

Alle nuværende UKYLer inviteres ved en kalenderbookning. Denne bedes videresendt i 

tilfælde af ny UKYL. 

 
 

 

 

Brush-up kursus for hovedvejledere 
 

Alle læger, der har hovedvejlederfunktion, skal have deltaget i vejlederkursus inden for de 

sidste 10 år – enten under egen speciallægeuddannelse (i introduktionsuddannelsen) eller 

regionens vejlederkursus for speciallæger (i alt 3 dage). Speciallæger tilmelder sig via 

Plan2Learn. Der vil i april og maj 2023 blive udbudt kursus for speciallæger på HE Midt og 

Gødstrup med kursusafholdelse i Viborg.  

 

For øvrige speciallæger tilbydes til efteråret et brush-up kursus i uddannelsesvejledning 

med særligt fokus på hvordan vejledningssamtalerne kan struktureres og optimeres – 

indholdsmæssigt og relationelt. 

 

Torsdag den 16. november. kl. 12.30-15.30 

 

Tilmelding: begge kurser via Plan2Learn. UAOer informeres, når kurserne er oprettet. 

 

 

mailto:asoere@rm.dk


 

 

Hospitalsenhed Midt 

 

 

Revision af den lægelige videreuddannelse 

 
Sundhedsstyrelsen igangsatte i 2020 et arbejde med revision af den lægelige 

videreuddannelse.  

Pga. corona har arbejdet været pauseret i en længere periode i 2020 og 2021 men har nu 

atter været i gang i adskillige måneder.   

Der blev nedsat 4 arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen til at arbejde med revisionen:  

1. Indhold i og omfang af opbygning af den lægelige videreuddannelse samt lægeroller  

2. Specialestruktur (her deltager lægefaglig direktør, Claus Brøchner Nielsen) 

3. Modeller for dimensionering af videreuddannelsen (I VUR-Nords baggrundsgruppe 

deltager UKO, Anette Bagger) 

4. Videreuddannelsens governance (regler, praksis, processer) 

 

Det er forventningen, at anbefalinger fra de fire arbejdsgrupper og hovedrapport vil blive 

behandlet på Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14. december 2022.  

 

SST har netop holdt en temadag om fremtidens sundhedsvæsen og den lægelige 

videreuddannelse anno 2040. Denne er blevet optaget, og præsentationerne vil 

efterfølgende kunne tilgås på https://sst.dk/ 

 

Det bliver spændende for os alle i forhold til, om hvorvidt der kommer radikale ændringer, 

eller der primært vil bliver tale om mindre justeringer af den lægelige videreuddannelse, 

som vi kender i dag. 

 
 
 

 

Datoer til kalenderen 
 

Den 1. september. Årsmøde. Golfhotellet, Viborg 

 

Den 28. september: Workshop for mødeledere til 3-timers møderne, Viborg 

 

Den 29. september: Workshop for mødeledere til 3-timers møderne, Silkeborg 

 

Den 13. oktober: Introduktionseftermiddag for nye UKYLer, Viborg 

 

Den 16. november: Brush-up kursus for hovedvejledere 

 

Den 24. november: Årsmøde DSMU, København 

 

Den 24.+25. november: Masterclass, DSMU, København 

 

Den 1. december: UKYL netværksmøde 

 

Den 1. december: Møde i Udvalget for Lægelig Videreuddannelse, HE Midt, Silkeborg 

 

Den 13.-14. april + 9. maj 2023: Vejlederkursus for speciallæger på HE Midt, Viborg 

 

Den 24.-26. september 2023: Medicinsk uddannelseskonference (MUK), Århus 

 

Ved spørgsmål kontakt Anette: asoere@rm.dk 

 


