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Tjekliste til Uddannelseslæge.dk 
– VUS (administratorer af den lægelige videreuddannelse) 
 
Adgang 
▪ Din profil i Uddannelseslæge.dk er overført fra logbog.net eller oprettet af dit regionale 

videreuddannelsessekretariat. 
 

I Uddannelseslæge.dk kan du 
▪ se alle uddannelseslægernes profiler (kun fødselsdato) 
▪ oprette eller redigere forløb for kbu – og introlæger (Quickguide er på vej) 
▪ fjerne godkendelser 
▪ give tidsbegrænset adgang til vejledere og uddannelsesansvarlige, der ikke længere har adgang 

til en uddannelseslæge (Quickguide er på vej) 
▪ godkende attestation for tid (Quickguide er på vej) 
▪ tildele vejledere adgang til en afdeling 
▪ give merit for kompetencer (Quickguide er på vej) 
▪ give dispensation for forskningstræning (Quickguide er på vej) 
▪ skifte målbeskrivelse (Quickguide er på vej) 
 
I stamdatakataloget kan du 
▪ se alle brugere (med cpr.nr.) 
▪ logge ind som en anden bruger 
▪ se og oprette nye profiler også vejledere ved efterspørgsel (Quickguide er på vej) 
▪ se og oprette ny organisationsdata (hospitaler, afdelinger, praksis) 
▪ oprette stillingsnumre (Quickguide er på vej) 

 
Vær opmærksom på 
▪ der sendes IKKE automatisk mail fra Uddannelseslæge.dk til uddannelseslægen i forbindelse 

med godkendelser 
▪ i forbindelse med godkendelse af KBU-lægernes akutkursus vil kompetence 2 og 9 IKKE 

automatisk blive godkendt, som det var tilfældet i logbog.net. Uddannelseslægens vejleder 
bedes godkende disse kompetencer efter gennemført akutkursus. 

▪ filer der er overført fra logbog.net findes under uddannelseslægens notater 
▪ under uddannelseslægens notater findes en kategori ’Gamle logbog.net- notater’ som 

indeholder notater, som ikke kunne placeres andre steder. 
 
 
Hjælp 
▪ Hjælp til systemet kan findes i Support-hjælp, Quickguides, Tjeklister, videoer og tidligere 

undervisningsmateriale som findes på support-hjemmesiden 
https://www.laegeuddannelsen.dk/forside/uddannelseslaegedk.aspx 

▪ Hvis du har brug for hjælp, så kontakt venligst dit regionale projektgruppemedlem. 
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