Vejledning til logbog.net – Hent mine data
Alle med en profil som ’Uddannelseslæge’ på logbog.net har adgang til siden ’Hent mine data’, som findes
øverst til højre, se billedet nedenfor.

A. Sektionen ’Dokumenter genereret af logbogen’
1. Hvis du har gennemført uddannelse i flere specialer, så vælg et speciale på listen og klik ’Gem’.
2. I sektionen ’Dokumenter genereret af logbogen’ skal dokumenterne hentes enkeltvis

3. Vælg det næste speciale på listen og klik ’Gem’.
4. Hent herefter på ny dokumenterne i sektionen ’Dokumenter genereret af logbogen’.
B. Sektionen ’Egne filer der vedhæftes’
1. Alle filer i denne sektion kan hentes samlet som en ZIP-fil ved at vælge knappen under sektionen i
højre side
2.
3.
4.
5.

Herefter dannes en zip-fil. Vælg ’Åbn’.
Herefter bliver man ledt til PC’ens mappe-struktur og man får mulighed for at vælge
Når du har valgt ’Udpak alle’ kan du vælge, hvilken mappe du vil placere filerne i på din PC
Man behøver ikke hente denne ZIP-fil per speciale.

C. Sektionen ’Alle mine filer’
1. Alle filer i denne sektion kan hentes samlet som en ZIP-fil ved at vælge knappen under sektionen i
højre side
2.
3.
4.
5.

Herefter dannes en zip-fil. Vælg ’Åbn’.
Herefter bliver man ledt til PC’ens mappe-struktur og man får mulighed for at vælge
Når du har valgt ’Udpak alle’ kan du vælge, hvilken mappe du vil placere filerne i på din PC
Man behøver ikke hente denne ZIP-fil per speciale.

D. Sektionen ’Evalueringer’
1. I denne sektion skal filerne hentes enkeltvis
2. Du kan hente dine evalueringer af uddannelsessteder som PDF-fil
3. Du kan hente kvittering for dine afleverede evalueringer som PDF-fil

Ikke obligatorisk indhold på logbog.net
E. Notater
1. Hvis du har oprettet notater i logbog.net eller andre har skrevet notater til dig, så kan du hente alle
notater i ud af systemet i én samlet PDF-fil.
2. Gå til siden ’Notater’
3. Vælg knappen ’Hent PDF’ i øverste højre hjørne, se billedet nedenfor.

F. Uddannelsesplaner
1. Hvis du har registreret uddannelsesplaner i logbog.net, så kan du hente dem ud på siden
’Uddannelsesplaner’
2. Gå til siden ’Uddannelsesplaner’
3. Vælg knappen ’Hent PDF’ i øverste højre hjørne
4. Hvis du har vedhæftet filer på siden ’Uddannelsesplaner’, så skal de hentes enkeltvis nederst på
siden, se billedet nedenfor.

G. Vejledersamtaler
1. Hvis du har registreret vejledersamtaler i logbog.net, så kan du hente dem ud på siden
’Vejledersamtaler’
2. Gå til siden ’Vejledersamtaler’
3. Vælg knappen ’Hent PDF’ i øverste højre hjørne
4. Hvis du har vedhæftet filer på siden ’Vejledersamtaler’, så skal de hentes enkeltvis nederst på
siden, se billedet nedenfor.

G. Generel vurdering og Mini Cex
1. Hvis du som uddannelseslæge i specialet ’Anæstesiologi’ har registreret generelle vurderinger eller
mini cex i logbog.net, så kan du hente dem ud på de pågældende sider
2. Gå til siden ’Generel vurdering/Mini Cex.
3. Vælg knappen ’Hent PDF’ i øverste højre hjørne
4. Hvis du har vedhæftet filer på siden ’Generel vurdering eller Mini Cex’, så skal de hentes enkeltvis
nederst på siden, se billedet nedenfor.

