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Quickguide til logbog.net 
– Kursusudbydere 
 
Adgang 

 Din adgang til logbog.net som ’Kursusudbyder’ tildeles af din region eller af det regionale 
videreuddannelsessekretariat. 

 
Dine opgaver i logbog.net 
 I logbog.net skal kursister på nyere målbeskrivelser have obligatoriske kurser godkendt 

elektronisk 

 Se hvornår specialerne har fået adgang til den elektroniske logbog via link på forsiden af 
logbog.net. Uddannelseslæger, der er påbegyndt uddannelse før adgang til logbog.net 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 
 Sådan gør du: 

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. 
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 Uddannelseslægen vil modtage en automatisk mail, når et kursus godkendes. De automatiske 
mails kan findes under uddannelseslægens profil. Se nedenstående eksempel: 

 
 

 De læger, der allerede har modtaget en godkendelse på papir, skal blot uploade dokumentet i 
systemet og efterfølgende få en uddannelsesgivende til at verificere kursusbeviset i logbog.net 

 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. 
 
 
 
Hjælp 
 Hjælp til systemet kan findes i ’Brugervejledning til Kursusudbyder’ – se under ’Vejledninger’ 
 Skulle det ske, at en givet godkendelse er forkert, så kan godkendelsen nulstilles af 

videreuddannelsessekretariatet efter skriftlig henvendelse. 
 Hvis du har brug for support, oplever problemer med login eller systemfejl, så kontakt venligst 

Dansk Telemedicin, der yder support på hverdage kl. 8-17 på telefon 49 25 25 65 eller e-mail 
info@telemed.dk 
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