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Adgang til logbogen 
 

Trin 1. 
 

• Åbn din browser og gå ind på siden www.logbog.net 

• Du vil dernæst få vist følgende side: 

 
 

• Du skal nu udfylde felterne E-mailadresse og Kodeord  

o Du har fået tilsendt et kodeord  via e-mail, som du skal bruge ved dit 

første log ind. 

• Hvis e-mailadresse og kodeord er blevet tastet korrekt ind vil du blive ført 

videre til næste side, samt modtage en sms med en 5 cifret kode som du 

skal bruge til næste skridt. 
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Trin 2. 

 
• I de 2 felter skal du nu indtaste dit CPR-nummer, og den 5 cifrede kode 

som du har modtaget i en sms og trykke Log på 

• Vær opmærksom på, at SMS koden udløber når tallet, markeret med rødt, 

når nul, hvorfor du skal derfor sørge for at udfylde felterne inden den røde 

timer udløber. Når du ikke at indtaste koden, skal du logge på igen, hvorved 

du vil få udleveret en ny SMS-kode.  

Trin 3. 
 

• Skriv et valgfrit og personligt kodeord i feltet Nyt kodeord. 

 

• Indtast kodeordet igen i feltet Gentag nyt kodeord. 

• Kodeordet skal overholde kravene beskrevet på siden for at blive accepteret. 

• Tryk til sidst på knappen Log på. 
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Trin 4. 

 
Du vil nu være logget på logbog.net og vil se denne velkomst side: 

 

Hvis du ikke vil have vist velkomst teksten hver gang du logger på, skal du blot 

afkrydse det lille felt ved siden af teksten Vis ikke denne side igen. 
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Min Profil 
 

I menuen til venstre kan du klikke på punktet Min profil, hvor du kan se diverse 

oplysninger tilknyttet til din profil.  

Her har du også mulighed for at tilføje eller ændre e-mail og mobil telefon nr. Vær 

opmærksom på at hvis du ændre din e-mail adresse så ændres dit brugernavn også. 

Du kan vælge hvilken bredde logbogen skal vises i på din skærm. Hold 

musen henover den enkelte mulighed og læs vejledningen. 

 

Fasen viser din aktuelle fase. Dette kan du få glæde af når du ser på 

listen over kompetencer. Hold musen henover den enkelte mulighed og 

læs vejledningen. 

 

Derudover kan du også ændre dit kodeord som du bruger til at logge ind med. Se 

afsnit skift kodeord. 

Husk at trykke på Gem nederst på siden ved evt. rettelse/tilføjelser! 
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Nederst på siden kan du se, hvem der kan se din profil. 
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Kalender 
 
Under menuen i venstre side findes kalenderen. Kalenderen viser en måned tilbage, 

nuværende måned og to måneder frem.  

 

Kalenderen viser også hvilke dage et notat er oprettet. Når et notat er oprettet vises 

der en blå kasse ved den pågældende dato. Trykkes der på et felt med en blå kasse, 

føres du til notatsiden og du vil se de notater du selv har skrevet den pågældende 

dag. 

 

Vil du gerne se flere måneder frem eller tilbage, kan du trykke på en af de to grønne 

pile lige ovenover kalenderen. 
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Ændring af kodeord 
 

Trin 1. 
 
For at ændre dit personlige kodeord kan du navigere til menuen i venstre side. Tryk 
på Min Profil. 
 

 
 
Trin 2 
Indtast et nyt kodeord i feltet Kodeord. 
 
Når du påbegynder indtastningen af det nye kodeord, vil et nyt felt dukke op lige under. 
Her skal du genindtaste det ønskede kodeord. 
 
Trin 3 
Gentag indtastningen af det nye kodeord i feltet Gentag kodeord. 
 

 
 
Trin 4 
 
Afslut indtastningen af det nye kodeord ved at trykke på knappen Gem.  

 
 

Vær opmærksom på at kodeordet af sikkerhedshensyn skal skiftes 
hver 6. måned. 
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Forløbsoversigt 
 
 

I menuen til venstre kan du klikke på Forløbsoversigt, hvor du kan se de forløb som 

vedrører dig. 

Du kan se et eksempel herunder: 

Siden viser dine afsluttede, aktuelle og planlagte forløb.  

Listen viser de nødvendige informationer for hvert forløb: 

• Hospital, Afdeling, Stillingstype, Start, Slut, Evalueret og Status.  

 

Længst til højre findes kolonnen status. Her kan du se om dine forløb er afsluttet eller 

stadig i gang. Hvis dine forløb er færdige, vil der stå Afsluttet i en grøn kasse. 

Hvis dine forløb stadig er i gang, vil der stå Aktivt i en gul kasse.  

 

Du kan også se om de afsluttede forløb er blevet evalueret af dig i kolonnen 

Evalueret. For at evaluer et forløb, læs næste afsnit ”Evaluering”. 
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Attestation for tid 
 
Naviger til menuen i venstre side og klik på Attestation for tid. 

Du vil nu se en oversigt over dine forløb med en kolonne i højre side som viser status. 

 

 

 

I status kolonnen kan du se om dine forløb er godkendt eller ikke.  

Når forløbet er godkendt vil status feltet være grønt.  

Når forløbet ikke er godkendt vil status feltet være rødt.  

Hvis forløbet endnu ikke kan godkendes vil feltet være gråt med en dato som fortæller 

hvornår forløbet kan godkendes af din uddannelsesansvarlige overlæge/tutor. 

 

Nogle forløb skal godkendes på papir. Dette vil stå i status kolonnen.  

 
Klik på et forløb for at få vist yderligere information om forløbet. En blå pil vises ved 

det valgte forløb.  

 

 
 
Du kan udskrive attestationen ved at klikke på Udskriv øverst i højre hjørne. 
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Attestation for tid 

 

De attestationer for tid, som du har modtaget på papir, skal du tilføje i logbog.net. 

Derefter skal du få din nuværende uddannelsesansvarlige overlæge/tutorlæge til at 

lave en elektronisk godkendelse af ansættelsen, i systemet, på baggrund af den 

uploadede papirgodkendelse. 

For at tilføje en fil skal du klikke på Tilføj fil nederst på siden.  
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Evaluering 
 
Naviger til menuen i venstre side og klik på Evaluering. 
 
Du vil nu se din forløbsoversigt som viser hvilke forløb der er Evalueret eller ikke. 

I status kolonnen kan du se om forløbet: 

• Skal evalueres 

• Er evalueret 

• Hvornår det kan evalueres 

Du kan evaluere et forløb 1 måned inden forløbet afsluttes. Ved de forløb som endnu 

ikke kan evalueres, vil feltet være gråt, og stå med en dato som indiker hvornår 

forløbet kan evalueres.  

Forløb som du har evalueret vil have et grønt felt med teksten  ”Er evalueret”.  De 2 

sidste kolonner E og K står hhv. for Evaluering  og Kvittering.   

Når du har afleveret en evaluering kan du hente en kopi af evalueringen eller 

kvitteringen ved at trykke på PDF ikonet i kolonnen E/K. 

Kvitteringen viser blot at du har afleveret en evaluering. Den indeholder ikke 

informationer fra selve evalueringen.  

 
For at udfylde en evaluering klik på det forløb du ønsker at evaluer. Når du har klikket 

på et forløb, vil en blå pil vises til venstre ved det valgte forløb. Dette er blot for at vise 

hvilket forløb der er valgt.  
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Evaluering 

Videreuddannelsesrådet gør opmærksom på følgende vedrørende bedømmelserne 

(gælder ikke besvarelse nr. 13): 

Bedømmelsen 5 tolkes som ikke tilfredsstillende. 

Bedømmelsen 6 tolkes som netop tilfredsstillende. 

 

I feltet Kommentar er der adgang til med fri tekst (en såkaldt åben svarkategori) at 

videregive din vurdering af afdelingens/ lægepraksis’ uddannelsesfunktion. Der 

ønskes en beskrivelse af, hvad der var hensigtsmæssigt, hhv. uhensigtsmæssigt, ved 

uddannelsesforløbet. Du kan også fremsætte forslag til forbedringer i fx 

introduktions- og uddannelsesprogrammet, uddannelsesplanlægningen, 

arbejdstilrettelæggelsen, undervisningsformer, funktionsmuligheder (arbejdsvilkår), 

supervision, vejledning, mesterlære, introduktions-, justerings- og evalueringssamtale 

samt den kliniske vejleders/uddannelsesansvarlige overlæges/praksistutors funktion.  

 
Afslut evalueringen ved at klikke på Send evaluering nederst på siden. 
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Kompetencer 

 
Trin 1. 
Naviger til menuen i venstre side og klik på Kompetencer. 

Du vil nu se en oversigt over kompetencer: 

Du kan klikke på pilene i de enkelte kolonner og derved få kompetencerne sorteret 

efter behov. 

Trin 2. 
 
Du kan vælge at sortere de forskellige kompetencer efter: 

• Fase, Fokus og Alle. 

 
 
 

 
Hvis du vil udskrive eller gemme kompetencelisten som en fil, kan du klikke på 

knappen Udskriv øverst i højre hjørne. 

 

Fase: 
Viser de kompetencer som hører til den 
fase du aktuelt er ansat i. 

 

Fokus: 
Viser de kompetencer som du selv 
har krydset af, og som du gerne vil 
fokusere på. 
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Kompetencer og godkendelse 
 

Trin 1. 
 
Naviger til menuen i venstre side og klik på Kompetencer. 
 
Du vil nu se en oversigt over kompetencer: 

 
Vær opmærksom på dit valg ved Vis. Oftest når man ikke kan finde den ønskede 

kompetence, så er det fordi man enten har klikket på Fase eller Fokus. I tilfælde af du 

ikke kan finde den ønskede kompetence, klik på Alle ved Vis. 

 
Trin 2. 
 
Find den kompetence som du vil gøre klar til godkendelse, enten ved at trykke på den 

i listen over kompetencer eller ved først at fremsøge den. 

 

 

 

 

 

Klik derefter på den ønskede kompetence, og du vil få vist et nyt skærmbillede. 

 

Du kan finde den ved at bruge 

søgekriterier, sorter listen vha. vis 

funktionen eller blot finde den på 

listen. 
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Kompetencer og godkendelse 
Trin 3.  

Her ses den valgte kompetence, samt tilhørende oplysninger: 

Som det fremgår i det røde felt, så er denne kompetence endnu ikke godkendt.  

• Klik på den grønne knap Klarmeld kompetence, for at klarmelde 

kompetencen. 

• Inden du klarmelder kompetencen, kan du tilføje en fil eller notat til 

kompetencen. Læs næste trin for nærmere info om tilføjelse af notat og fil! 

Trin 4. 

1. For at tilføje en fil til kompetencen klik på Tilføj fil 

2. Dernæst klik på Gennemse, find den ønskede fil og tryk på åben. 
 

3. Til sidst skal du blot klikke på Upload.  
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Kompetencer og godkendelse 
Trin 5. 

For at tilføje et notat til kompetencen klik på Tilføj notat 

 
 

• Dato angives automatisk med dagsdato 

• Overskriften angives automatisk med kompetencens titel 

• Markér om noten skal være: 

o Synlig kun for dig 

o Synlig for dine vejledere, tutorlæger og UAO. Læg mærke til at notatet vil 

være synligt for alle tutorlæger, UAO og vejledere der er oprettet på de 

uddannelsessteder, der er en del af dit uddannelsesforløb.  

o Eller for udvalgte brugere 

• Hvis du vil tilføje en fil til notatet skal du vælge om det skal være fra fil bibliotek 

(fra logbogen)  

eller det skal være fra computeren. Afhængig af dit valg får du de 

valgmuligheder op som er mulige. 
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Lige nu er denne note kun knyttet til den ene kompetence.  

• Ønskes noten tilknyttet til flere kompetencer kan du slette teksten  i feltet Tilføj 

kompetence og søge efter endnu en kompetence. 
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Hvis du gerne vil have vist en oversigt over alle kompetencer og vælge derfra skal du: 

• Slet teksten i Tilføj kompetence og tryk en gang på mellemrums tasten på dit 

tastatur. 

 

• Du kan nu markere flere kompetencer af i den liste som er kommet frem. Se 

figur herunder. 

• Afslut ved at klikke på Gem knappen! Vigtigt! 

 
Kompetencen som du har klarmeldt vil nu have et gult status felt med teksten: 

”Denne kompetence er klar til godkendelse” 

 

 

 

Når din kompetence er blevet godkendt af vil status feltet være grønt: 

 

 

  

Teksten er slettet og dernæst 
trykket en gang på mellemrums 

tasten (space) på tastaturet! 

Du kan fjerne klarmelding 
ved at klikke her! 
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Klarmeldte kompetencer 

I Menuen til venstre kan du klikke på Klar til godkendelse. 

 
Tallet i parentes (4) betyder at du har 4 

klarmeldte kompetencer. 

 
 

 
Her kan du se en liste med de kompetencer du har klarmeldt. Antallet af kompetencer 

klar til godkendelse set i menuen stemmer ikke nødvendigvis overens med antallet af 

række i listen. Dette skyldes at nogle kompetencer kan være fra andre 

målbeskrivelser, end den nuværende.  

Her har du også mulighed for at fjerne en kompetence fra klarmeldingen. 

 

 

Hvis du vil fjerne en kompetence fra klarmeldingen, skal du markere kompetencen i 

(Fjern) kolonnen i højre side og klikke på knappen Fjern. 

 

Vigtigt! Hvis du mener at en kompetence er godkendt ved en fejl, eller hvis du mener 

at en godkendt kompetence skal nulstilles, bedes du kontakte 

Videreuddannelsessekretariatet. 

Du kan finde de nødvendige kontakt oplysninger under Kontakt øverst i højre hjørne.  
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Notater 
 

• Naviger til menuen i venstre side og klik på Notater. 

Det antal der står med fed efter Notater, er det antal ulæste notater du har. 
 

 

 

 

 

Efter du har klikket på Notater føres du videre til siden, hvor alle notater vises:  

Her har du mulighed for at få et overblik over notater eller søge efter specifikke 

notater.  

• Du kan bruge søgefeltet ved at indtaste søgeord efterfulgt af et klik på Søg 

knappen. 

• Du kan vælge hvilke notater du vil have vist. Du kan vælge imellem Alle 

notater, Læste notater  og Ulæste notater 

• Derudover kan du vælge hvor mange notater du vil har vist per side. 40, 100 

eller alle. 
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Hvert notat kan markeres som læst. Afkryds blot feltet ved Marker som læst. Ved at 

holde musen over feltet Udvalgte kan du se hvilke brugere der har adgang til dit 

notat. 

Alt efter hvem der har adgang til notatet, vil der i førnævnte boks stå: 

• Kun mig: notatet er kun synlig for dig 

• Udvalgte brugere: notatet er synligt for udvalgte brugere 

• Alle: notatet er synligt for alle dine tidligere, nuværende og kommende 

tutorlæger/ UAO 

 

 

Trykker du på Rediger har du mulighed for at ændre notatet, fx ændre notatets 

synlighed, kompetencer mm.  
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Tilføj et notat 
 
Naviger til menuen i venstre side og klik på linket Tilføj notat. 

 

 

 

 

 

 
Du vil nu få vist siden, hvor du kan tilføje et notat: 

Når du vil tilføje et notat skal du vælge om notatet skal være synligt: 

• Kun for dig 

• Dine vejledere, tutorlæger og uddannelsesansvarlige overlæger 

• Udvalgte brugere 

NB! Hold musen over tjekboksen for at få mere information 

Hvis du vælger at notatet skal være synligt for udvalgte brugere, skal du udvælge de 

brugere der skal kunne se notatet. Det gøres ved at trykke for den enkelte bruger til 

venstre eller trykke ’Vælg alle’. For at fjerne en brugere, skal du blot trykke på 

brugeren i listen til højre.  
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Ydermere skal du huske at: 

• angive dato (angives automatisk med dags dato) 

• angive en overskrift 

• Skrive noten. 

• Hvis du vil tilføje en fil klik på Vælg fra fil bibliotek eller Vælg fra computer. 

 

Hvis du vil tilføje notatet til en bestemt kompetence eller flere kompetencer, så har du 

også mulighed for dette. 

• Naviger nederst på siden til feltet Tilføj kompetence. 

• Skriv et ønsket søgeord og dine resultater vil blive vist forneden: 

 

• Marker blot den ønskede kompetence som notatet skal knyttes til. 

Hvis du vil have vist alle kompetencer: 

• Sørg for at feltet Tilføj kompetencer er tomt. 

• Tryk 1-2 gange på mellemrumstasten (space) på dit tastatur. 

Du vil nu få vist alle kompetencer på en liste.  

• Find så den ønskede kompetence og afkryds den/dem i afkrydsningsfeltet. 

• De kompetencer der er markeret med grønt er allerede godkendt. 

 
 
Husk at trykke på Gem når du er færdig! 
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Obligatoriske kurser 
Du skal i den lægelige videreuddannelse gennemførere nedenstående obligatoriske 

kurser. 

 

Vær opmærksom på at navn på kursus og kursusudbyder kan variere afhængig af din 

videreuddannelsesregion. 

 

NB! Du har mulighed for at uploade dokumentation for yderligere kursusaktivitet 

under menupunktet Filer. Se evt. afsnit ”Tilføj fil”.  
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Introduktionsuddannelsen 
 

• Naviger til menuen i venstre side og klik på Introduktionsuddannelsen. 
 

Vær opmærksom på følgende: 
• Det er dit ansvar at udfylde tabellen med dit obligatoriske kursus for introlæger 

• Husk at gemme dine ændringer ved at trykke på Gem 

• Du kan ikke redigere godkendte kurser 

Kurset godkendes elektronisk af kursusudbyder, eller du skal uploade kursusbevis fra 

tidligere gennemført kursus.  

 

NB! Alle kursusbeviser der uploades skal verificeres med en elektronisk godkendelse 

af en uddannelsesansvarlig overlæge, en tutorlæge eller en kursusudbyder. 

 

For at tilføje en fil, klik på knappen ”Tilføj fil”. Se evt. afsnit ”Tilføj fil” i denne 

vejledning. 

Under tilføj fil skal du vælge filtypen Obligatoriske kurser for introlæger el. 

Obligatoriske kurser i hoveduddannelsen for at dine egne filer gemmes det rigtige 

sted.  
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Hoveduddannelsen 
 

• Naviger til menuen i venstre side og klik på Hoveduddannelsen. 
 

Vær opmærksom på følgende: 

• Du er selv ansvarlig for at udfylde tabellen med de obligatoriske kurser for 

hoveduddannelseslæger 

• Husk at gemme dine ændringer ved at trykke på Gem 

• Du kan ikke redigere godkendte kurser 

Kurserne godkendes elektronisk af kursusudbyder eller du skal uploade kursusbevis 

for tidligere gennemført kursus.  

NB! Har du gennemført et LAS kursus, så uploades kursusbeviset i stedet for 

godkendelse af det pågældende SOL kursus.  

NB! Alle kursusbeviser der uploades skal verificeres med en elektronisk godkendelse 

af en uddannelsesansvarlig overlæge, en tutorlæge eller en kursusudbyder. 

 

For at tilføje en fil, klik på knappen ”Tilføj fil”. Se evt. afsnit ”Tilføj fil” i denne 

vejledning. 

Under tilføj fil skal du vælge filtypen Obligatoriske kurser for introlæger el. 

Obligatoriske kurser i hoveduddannelsen for at dine egne filer gemmes det rigtige 

sted.  
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Specialespecifikke kurser 
 

• Naviger til menuen i venstre side og klik på Specialespecifikke kurser. 
 

De enkelte specialespecifikke kurser administreres af hovedkursuslederen og dennes 

kursussekretær i din lokale videreuddannelsesregion.  

 

Samlet godkendelse gives af hovedkursuslederen eller kursusbevis kan uploades.  

 

NB! Alle kursusbeviser der uploades skal verificeres med en elektronisk godkendelse 

af en uddannelsesansvarlig overlæge, en tutorlæge eller en kursusudbyder. 

 

 
For at tilføje en fil, klik på knappen ”Tilføj fil”. Se evt. afsnit ”Tilføj fil” i denne 

vejledning. 

Under tilføj fil skal du vælge filtypen specialespecifikke kurser for at dine egne filer 

gemmes det rigtige sted.  
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Forskningstræning 
 
Naviger til menuen i venstre side og klik på Forskningstræning. 

• Du skal selv udfylde felterne Titel og sted, startdato og slutdato i tabellen 

• Husk at gemme dine ændringer ved at trykke på Gem 

• Du kan ikke redigere godkendte kurser 

• Grundkurset godkendes elektronisk af kursusudbyder eller kursusbevis 

uploades 

• Opfølgningskurset godkendes elektronisk af kursusudbyder eller kursusbevis 

uploades 

• Mundtlig fremlæggelse godkendes elektronisk af din 

forskningstræningsvejleder eller godkendt aftale for projektet uploades 

• Eventuelle dispensationer angives i kolonnen Godkendt - Andet grundlag 

• Retningslinjer for dispensationer findes i Sundhedsstyrelsens Vejledning for 

den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen 

 

Det er videreuddannelsessekretariatet, der giver dispensation for dele af eller hele 

forskningstræningen.  

NB! Alle kursusbeviser der uploades skal verificeres med en elektronisk godkendelse 

af en uddannelsesansvarlig overlæge, en tutorlæge eller en kursusudbyder. 
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Introduktionsstilling 
 

• Naviger til menuen i venstre side og klik på Introduktionsstilling. 

• Her samler du de filer, som udgør en samlet godkendelse af din 

introduktionsstilling. Du skal bruge dokumenterne, når du skal søge om 

hoveduddannelsesforløb på www.videreuddannelsen.dk.  

 

Vær opmærksom på, at nogle specialer efterspørger andre dokumenter i 

forbindelse med ansøgning om hoveduddannelse end de 3 obligatoriske 

dokumenter, som samles her. Du kan læse nærmere i vejledningen til ansøgning 

om hoveduddannelse, som du finder på Videreuddannelsessekretariaternes 

hjemmeside (se adresser på siden Kontakt).  

 

Vær opmærksom på følgende: 

• Alle kompetencer skal godkendes 

• Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement godkendes af din 

tutorlæge/uddannelsesansvarlige overlæge 

• Der findes 1 obligatorisk kursus i introduktionsstillingen og det skal kun 

gennemføres 1 gang (læs nærmere under punktet Obligatoriske kurser) 

 
 
I Godkendt kolonnen kan du se om dokumentationen er godkendt. Dette vil blive 

udfyldt automatisk. 

For at tilføje en fil, klik på knappen ”Tilføj fil” i menuen til venstre. Se evt. afsnit ”Tilføj 

fil” i denne vejledning. 

Under tilføj fil skal du vælge filtypen Introduktionsstilling for at dine egne filer 
lægger sig her. 
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Generel vurdering – Intro 
 

Vær opmærksom på følgende: 

NB! Denne sektion gælder kun for læger inden for specialet Anæstesiologi 

 
 

• Du kan føje flere rækker til tabellen ved at trykke på Tilføj række under 

tabellen 

• Du sletter en linie ved at slette al tekst i linien 

• Du kan ændre sorteringen ved at skrive i kolonnen Nr 

• Husk at gemme dine ændringer ved at trykke på Gem 

• Hvis en generel vurdering er godkendt, kan du kun redigere sorteringen 

 
Godkendelse af de enkelte vurderinger gives af UAO eller vejleder. Den endelige 

samlede godkendelse gives af UAO. 
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Mini Cex - Intro 
 
Vær opmærksom på følgende: 

NB! Denne sektion gælder kun for læger inden for specialet Anæstesiologi 

 

• Du kan føje flere rækker til tabellen ved at trykke på Tilføj række under tabellen 

• Du sletter en linie ved at slette al tekst i linien 

• Du kan ændre sorteringen ved at skrive i kolonnen Nr 

• Husk at gemme dine ændringer ved at trykke på Gem 

• Hvis en Mini CEX er godkendt, kan du kun redigere sorteringen 

 

Godkendelse af de enkelte Mini CEX gives af UAO eller vejleder. Den endelige samlede 

godkendelse gives af UAO. 
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Generel vurdering – HU (hoveduddannelsen) 
 

Vær opmærksom på følgende: 

NB! Denne sektion gælder kun for læger inden for specialet Anæstesiologi 

 

• Du kan føje flere rækker til tabellen ved at trykke på Tilføj række under tabellen 

• Du sletter en linie ved at slette al tekst i linien 

• Du kan ændre sorteringen ved at skrive i kolonnen Nr 

• Husk at gemme dine ændringer ved at trykke på Gem 

• Hvis en generel vurdering er godkendt, kan du kun redigere sorteringen 

 

Godkendelse af de enkelte vurderinger gives af UAO eller vejleder. Den endelige 

samlede godkendelse gives af UAO. 
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Mini Cex – HU (hoveduddannelsen) 
 
Vær opmærksom på følgende: 

NB! Denne sektion gælder kun for læger inden for specialet Anæstesiologi 

 

• Du kan føje flere rækker til tabellen ved at trykke på Tilføj række under tabellen 

• Du sletter en linie ved at slette al tekst i linien 

• Du kan ændre sorteringen ved at skrive i kolonnen Nr 

• Husk at gemme dine ændringer ved at trykke på Gem 

• Hvis en Mini CEX er godkendt, kan du kun redigere sorteringen 

 

Godkendelse af de enkelte Mini CEX gives af UAO eller vejleder. Den endelige samlede 

godkendelse gives af UAO. 
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Filer 
 
Logbog.net har et filbibliotek. Her kan du både uploade din egne filer og se fælles filer 

som også kan ses af andre. 

• Naviger til menuen i venstre side og klik på Filer. 

Du vil herefter få vist filbiblioteket, hvor du bl.a. kan finde målbeskrivelsen: 

Filbiblioteket er delt op i 3 afsnit:  

Mine filer, Filer fra Uddannelsesgivende og Filer fra dit Specialeselskabet. 

I Mine Filer finder du de filer du selv har uploadet. Du kan Omdøbe eller Slette filer. 

Når du klikker på Omdøb kan du ændre navnet på filen, og/eller vælge hvilken type 

filen skal være.  

Husk at trykke på Omdøb for at gemme. Hvis du ikke vil omdøbe alligevel skal du 

trykke på Annuller knappen.  

 

I Filer fra Uddannelsesgivende finder du filer som enten din vejleder eller 

uddannelsesansvarlig overlæge/tutor har tilføjet. 
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I Filer fra dit Specialeselskab finder du målbeskrivelse, kvalifikationskort og 

kompetencevurderingsskema. 
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Tilføj fil 
 
I logbog systemet har du mulighed for at tilføje filer til fil biblioteket.  

OBS! Det er ikke muligt at uploade filer via iPad, hvis de ikke er opdateret til den 

nyeste version! 

• Naviger til menuen i venstre side og klik på Tilføj fil. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Du vil nu få vist et nyt skærmbillede hvor du kan tilføje filer: 

1. Afkryds hvilken filtype det skal være  

a. Dit valg af filtype har betydning for hvor i systemet filen lægger sig udover i 

dit eget filbibliotek.  

2. Klik på Gennemse, find den ønskede fil og tryk på åbn. 

3. Til sidst skal du blot klikke på Upload.  

 

 
 
 

2 
3 

 
1 

Hvis du ikke vil uploade den 
valgte fil alligevel, kan du 
slette den ved at klikke på 
slet. 
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Ansøgning om speciallægeanerkendelse 
 

Ansøgning om specialelægeanerkendelse foregår på Styrelsen for Patientsikkerheds 

hjemmeside. På styrelsens hjemmeside udfylder du ansøgningsblanket, betaler gebyr 

og her finder du også en vejledning til ansøgningsproceduren.  

 

Fremgangsmåde: 

 
• På logbog.net samler du al den obligatoriske dokumentation og sender den til 

Styrelsen for Patientsikkerhed via en krypteret forbindelse 

• Under menupunktet Send ansøgning finder du en oversigt over den 

dokumentation du skal sende til Styrelsen for Patientsikkerhed 

• Husk, at du kan omdøbe filernes navne under menupunktet Filer 

• Husk, at åbne og tjekke samtlige filer før du sender dem 

 

Du vil efter ansøgning om speciallægeanerkendelse forsat have adgang til logbog.net. 

Din adgang lukkes 6 mdr. efter opnået speciallægeanerkendelse og først efter du har 

givet din accept. 
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Oversigt over lægelig beskæftigelse 
 

Naviger til menuen i venstre side og klik på Oversigt over lægelig beskæftigelse. 

• Lav en kronologisk opstilling af alle ansættelser efter opnåelsen af autorisation 

o For ansættelser, der indgår som led i introduktions- eller 

hoveduddannelsen, anføres: 

§ Perioder med deltidsansættelse (med anførsel af ugentligt timetal) 

§ Perioder med orlov, længere sygeperioder og graviditetsorlov 

§ Evt. meritoverførte stillinger 

• Anfør korrekt stillingsbetegnelse 

• Anfør stillingsnummer for ansættelser gennemført efter 1996-bestemmelserne 

(inden tiltrædelse i reduceret hoveduddannelsesforløb efter 2003-

bestemmelserne) 

• Med indsendelsen af oversigten bekræftes, at der ikke har været sygefravær mv. 

der overstiger 10 % af ansættelsestiden i det enkelte uddannelseselement i 

introduktions- eller hoveduddannelsen 

• I følge straffelovens § 163 er det strafbart i retsforhold, der vedkommer offentlige 

instanser, skriftligt at afgive urigtig erklæring 

 
• Du kan føje flere rækker til tabellen ved at trykke på knappen Tilføj række under 

tabellen.  

• Du sletter en linje ved at slette al tekst i linjen.  

• Du kan ændre sorteringen ved at skrive i kolonnen Nr.  

• Husk at gemme dine ændringer ved at trykke på Gem knappen.  

 
Det udfyldte skema vil automatisk lægge sig som en fil under send ansøgning. 
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Ansættelses- og uddannelsesaftale 
 
Naviger til menuen i venstre side og klik på Ansættelses- og uddannelsesaftaler. 

 

Her skal du vedhæfte din Ansættelses- og Uddannelsesaftale. Du kan altid finde din 

sidst reviderede aftale på www.videreuddannelsen.dk  

• Hvis du har fået merit for delelementer i din uddannelse, skal du også vedhæfte dit 

meritbrev 

• Hvis du har en anden form for dokumentation for dit uddannelsesforløb f.eks. et 

brev fra dit videreuddannelsessekretariat, vedhæftes dette 

 
For at tilføje filer her klik på knappen Tilføj aftale. 

Du vil nu få vist siden hvor du kan uploade filer. Se evt. afsnit ”Tilføj filer” i denne 

vejledning. 

Når du uploader en fil (din Ansættelses- og Uddannelsesaftale), skal du være 

opmærksom på at filtypen Ansættelses- og uddannelsesaftale er markeret.  

Filer du uploader her vil automatisk lægge sig under Send ansøgning. 
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Send ansøgning 
 
 

Naviger til menuen i venstre side og klik på Send ansøgning. 

Du skal udføre alle opgaverne på listen inden du kan sende ansøgningen til Styrelsen 

for Patientsikkerhed.  

 

Vær opmærksom på følgende: 

• Den enkelte opgave er udført, når kolonnen godkendt er markeret med et Ja 

• Du kan læse nærmere om, hvordan opgaverne udføres under de enkelte punkter i 

menuen til venstre 

• Det er kun filtyperne Merit, Attestation for tid og Ansættelses og 

Uddannelsesaftale der lægger sig under Egne filer. Det er kun disse filtyper der er 

relevante for din ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed. 

o Se evt. afsnittet Tilføj Fil i denne vejledning. 

• HUSK! at udfylde selve ansøgningen om speciallægeanerkendelse og betale gebyr 

på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. 

 


