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Orientering til hovedkursusleder og delkursusledere om projekt logbog.net (november 2015) 
 
 
Lægelig videreuddannelse i Danmark har fået til opgave at sørge for en elektronisk logbog til læger 
under uddannelse. Sundhedsdirektørkredsen har besluttet at købe systemet logbog.net af firmaet 
Dansk Telemedicin a/s. Logbog.net har siden 2004 håndteret godkendelse af kompetencer for 
specialet almen medicin. Nu er logbog.net tilpasset således, at det kan anvendes til godkendelse af 
kompetencer, kurser og uddannelsestid for alle læger under uddannelse i Danmark. Lægerne 
under uddannelse kan også anvende logbog.net til at søge om autorisation hos Sundhedsstyrelsen. 
 
Som hovedkursusleder skal du således fremadrettet ikke længere udstede kursusbeviser for de 
specialespecifikke kurser, men i stedet give en samlet elektronisk godkendelse af de 
specialespecifikke kurser i systemet logbog.net. OBS! Det gælder kun for uddannelseslæger der 
følger ny målbeskrivelse. 
 
Som delkursusleder skal du fremadrettet ikke længere udstede kursusbeviser for de 
specialespecifikke kurser, men i stedet give elektroniske godkendelser i systemet logbog.net. OBS! 
Det gælder kun for uddannelseslæger der følger ny målbeskrivelse. 
 
Adgangen som hovedkursusleder og delkursusleder i logbog.net tildeles af projektleder Barbara 
Bøgsted Knudsen, Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Region Øst. 
 
Du har i systemet adgang til alle læger i dit speciale, der er i hoveduddannelse på ny 
målbeskrivelse i Danmark. Du kan søge lægen frem på navn, som vist i nedenstående billede eller 
på fødselsdato. 
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Når du klikker på den enkelte læge, og herefter vælger de specialespecifikke kurser, så får du 
nedenstående billede frem. Her er det dig som delkursusleder udfylder feltet Kursusudbyder/ 
Kursusnavn og startdato slutdato og godkender kurset. Det er hovedkursuslederen, der giver 
attestation for at alle specialespecifikke kurser er gennemført. 

 
 

 
Det er sådan, at man kan ændre titlen på kurset, hvis den listede kursusrække ikke stemmer helt 
overens med virkeligheden endnu. Herudover, så er der mulighed for at tilføje rækker med flere 
kurser, hvis der skulle være brug for det. 
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Logbog.net sender automatisk en mail til uddannelseslægen, når et kursus er godkendt – se 
ovenstående eksempel 
 
Hvis en uddannelseslæge allerede har modtaget kursusbevis/underskrift for et af kurserne, så skal 
uddannelseslægen indscanne dokumentet og lægge det ind i systemet ved at klikke på knappen 
”Tilføj fil” og så kan hovedkursuslederen se filen inden den samlede godkendelse gives. 
 

 
MEN Alle brugere, der skal have adgang til logbog.net skal registreres med cpr.nr., mailadresse og 
mobiltelefonnummer, hvor det sidst nævnte skal anvendes til at modtage en sms-kode første gang 
man logger på logbog.net. 
 
Er brugeren også uddannelsesansvarlig overlæge eller uddannelseslæge, så vil de to funktioner 
blive lagt sammen i brugerens profil således, at brugeren altid kun har et login til logbog.net. 
 
Skulle det ske, at en givet godkendelse er forkert, så kan godkendelsen nulstilles af 
videreuddannelsessekretariatet. 
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Logbog.net åbner d.1. december 2015 for dit speciale, men systemet har været i drift siden d.1. 
januar 2014. 
 
 
Der implementeres til introduktionslæger og hoveduddannelseslæger samtidigt, men dog KUN 
til læger under uddannelse på ny målbeskrivelse. 
 
Læs nærmere om projekt logbog.net på sekretariaternes hjemmeside. Her vil man kunne finde 
tidsplanen, kontaktoplysninger til projektorganisationen og løbende statusrapporter. 
 
Med venlig hilsen 
 
Barbara Bøgsted Knudsen, telefon 3866 9938 
Projektleder for logbog.net 
Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Region Øst 
 
På vegne af 
 
Videreuddannelsesregion Øst www.laegeuddannelsen.dk 
Videreuddannelsesregion Syd www.videreuddannelsen-syd.dk 
Videreuddannelsesregion Nord www.videreuddannelsen-nord.dk  
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