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Profiler slettes i logbog.net (Vejledning til Videreuddannelsessekretariatet) 
 
Udtræk 13 ’Brugere sat til sletning’ viser, hvem der er sat til sletning inklusiv mailadresse og mail tekst, der er 
fremsendt. 
 
Mailen ser således ud: 

 
 
Projektlederen henter listen over brugere der slettes og journaliserer listen i forbindelse med hver sletterunde. 
 
1 – Når Videreuddannelsessekretariatet logger på (Billede 1) 
Når ’Videreuddannelsessekretariatet’ ser en profil der er sat til sletning, så er der tilføjet datofeltet ’Sæt til sletning’. 
Hvis en uddannelseslæge henvender sig og har brug for mere tid til at hente sine data ud før profilen slettes, så 
ændres datoen i dette felt – husk at gemme. 
Hvis uddannelseslægen ikke skal slettes – så fjernes datoen – husk at gemme - og uddannelseslægen vil komme med i 
næste sletterunde 3 mdr. senere. 

 
(Billede 1) 

mailto:bbk@regionh.dk


SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST 

Projekt logbog.net 
Projektleder - Barbara Bøgsted Knudsen – Region Hovedstaden – bbk@regionh.dk – telefon 38 66 99 38                                     

17. september 2019 

 
 
2 – Når uddannelseslægen logger på (Billede 2+ 3) 
Uddannelseslægen gøres opmærksom på, at profilen slettes i den røde boks i menuen nederst med angivelse af dato 
og der henvises til at læse mere på siden ’Min profil’. 

 
(Billede 2) 
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Under ’Min profil’ er datoen for sletning også angivet og det beskrives, hvad der sker i forbindelse med sletning og det 
anbefales, at man henter sine data i funktionen ’Hent mine data’, som til en hver tid kan tilgås. 

 
(Billede 3) 
 
3 – Siden ’Hent mine data’ 
Funktionen ’Hent mine data’ kan ikke ses af ’Videreuddannelsessekretariatet’, men den kan altid tilgås af 
uddannelseslægerne i øverste højre hjørne her: 

 
 
Det er kun uddannelseslægerne selv der kan tilgå denne side og den findes ikke på APP’en for logbog.net 
Siden er inddelt i følgende blokke: 

 (Dette er den obligatoriske dokumentation der fremsendes til STPS) 

 

 
 
Efter hver blok er der mulighed for at hente filerne ud i en ZIP-fil, som ser således ud: 

 
 
Man har på samme side adgang til sine evalueringer, men der er ikke mulighed for at hente dem ud samlet i en ZIP-fil 
– de skal hentes enkeltvis. 

 
 
Hvis uddannelseslægen har problemer med at hente data ud, så må uddannelseslægen rette henvendelse til Dansk 
Telemedicin på telefon 4925 2565. 

HUSK, alle filer og notater kan hentes på de respektive sider i logbog.net via knappen  
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