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Quickguide til logbog.net – Uddannelseslæger
Generelt
 Din profil er oprettet i logbog.net på baggrund af oplysninger fra din ansættelse i dit
uddannelsesforløb
 Du kan skifte imellem dine uddannelsesforløb under profil
 Har du spørgsmål til administrationen af logbog.net eller til dine uddannelsesforløb kontakt da
dit regionale videreuddannelsessekretariat
 Hvis du har problemer med login eller oplever systemfejl kontakt venligst Dansk Telemedicin på
telefon 49 25 25 65 eller e-mail info@telemed.dk
Adgang til uddannelseslæger
 Læger i hoveduddannelse på ny målbeskrivelse får adgang til logbog.net
 Læger i introduktionsuddannelse på ny målbeskrivelse for adgang til logbog.net
 Tidligere målbeskrivelser kan ikke gøres elektronisk og derfor kan læger under uddannelse på
tidligere målbeskrivelse ikke få adgang til logbog.net
Procedure
 Alle skal have godkendt kompetencer, uddannelsestid og obligatoriske kurser i logbog.net
 Alle skal søge speciallægeanerkendelse hos Sundhedsstyrelsen via logbog.net. Man kan tidligst
klikke ”Send ansøgning” 6 mdr. før sidste slutdato
 I logbog.net er notat-funktionen det daglige arbejdsredskab
 Uddannelseslægen kan selv melde en kompetence klar til godkendelse hos vejlederen
 Eventuelle hjælpeskemaer som kompetencekort, tjeklister mv. findes under menupunktet
Specialespecifikke filer, men er ikke til online udfyldelse i første omgang. Udfyldte
kompetencekort kan dog oploades i systemet under specifikke kompetencer og dermed danne
baggrund for godkendelsen af en kompetence
 Vejlederen kan godkende kompetencer men ikke Attestation for tid
 Den uddannelsesansvarlige overlæge kan godkende kompetencer og Attestation for tid
 Ønsker uddannelseslægen en nulstilling af en godkendelse, så skal der rettes skriftlig
henvendelse til det regionale videreuddannelsessekretariat
 Uddannelseslæger kan fremadrettet afgive evalueringer af uddannelsesstedet både i evaluer.dk
og via logbog.net, se menupunktet Evaluering
 Alle uddannelseslæger vil efter ansøgning om speciallægeanerkendelse forsat have adgang til
logbog.net. Adgangen lukkes 6 mdr. efter opnået speciallægeanerkendelse og først efter
uddannelseslægen har givet sin accept
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