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Quickguide til logbog.net 
– Kursusudbydere 
 
 I logbog.net skal kursister på ny målbeskrivelse have obligatoriske kurser godkendt elektronisk 

 Tidsplanen nedenfor fortæller, hvornår specialerne har fået adgang til den elektroniske logbog, 
hvilket betyder at uddannelseslæger påbegyndt uddannelse før disse datoer skal tildeles et 
kursusbevis 

 Når du som kursusudbyder giver en elektronisk godkendelse i logbog.net vil følgende fremgå: 
 

  Tidspunkt for godkendelse 
  Dit navn 
  Dit ansættelsessted 
 
 De obligatoriske kurser er på forhånd angivet i logbog.net 
 Kursusudbyderens opgave: 

1. Log ind i logbog.net 
2. Tryk på "Uddannelseslæger" og find lægen i listen, eller søg 

lægen frem i søgefeltet via navn eller fødselsdato 
3. Klik på lægens navn 
4. Vælg det korrekte kursus 
5. Udfyld feltet ”Kursusudbyder / Kursusnavn” (ex. CEKU – pæd. 

2). Uddannelseslægen kan også selv udfylde dette 
6. Udfyld datofelterne. Uddannelseslægen kan også selv udfylde 

dette 
7. Klik på ”Godkend” 

 
NB! Alle felter skal være udfyldt førend kurset kan godkendes 
 
 Den elektroniske godkendelse gives senest 7-14 dage efter kurset er bestået 
 Uddannelseslægen vil modtage en automatisk mail, når et kursus godkendes. De automatiske 

mails kan findes under uddannelseslægens profil 
 Der skal forsat være mulighed for udstedelse af kursusbevis i de tilfælde, hvor lægen har brug 

for dette i forhold til udenlandsk meritvurdering, men der er ikke behov for kursusbeviser i 
logbog.net 

 
Fra d.1. august 2017 godkendes kompetence 2 og 9 automatisk for KBU-læger, når akutkurset 
godkendes. 
 
For kursusudbydere der anvender kursusmodul fra evaluer.dk er der mulighed for automatisk 
godkendelse af kurser i logbog.net via kursusmodulet. 
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Oversigt over specialernes adgang logbog.net 
 

1. maj 2014 Almen medicin 

1. september 2014 Anæstesiologi 
Klinisk biokemi 
Patologi 
Retsmedicin 
Samfundsmedicin  

1. november 2014 Arbejdsmedicin 
Gynækologi og obstetrik 
Karkirurgi 
Plastikkirurgi 
Klinisk onkologi 
Oftalmologi 
Pædiatri 
Radiologi 

1. december 2014 Intern medicinske specialer 

1. februar 2015 Klinisk mikrobiologi 

1. juni 2015 Børne- og ungdomspsykiatri 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 
Ortopædkirurgi 
Thoraxkirurgi 
Urologi 

1. august 2015 Klinisk Basisuddannelse 

1. 1. december 2015 Dermato-venerologi 
Kirurgi 
Klinisk farmakologi 
Klinisk genetik 
Neurologi 
Oto-rhino-laryngologi 

2. 1. oktober2016 Klinisk immunologi 
Psykiatri 
Tand, mund og kæbekirurgi 

3. 1. februar 2017 Neurokirurgi 
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