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Statusrapport for projekt logbog.net (september 2014)
Lægelig videreuddannelse i Danmark har fået til opgave at sørge for en elektronisk logbog til læger
under uddannelse. Denne opgave er blevet forsøgt løst med systemet Lægens Uddannelsesbog,
men Danske Regioners sundhedsdirektørkreds traf beslutning om at nedlægge Lægens
Uddannelsesbog. I stedet ønskede sundhedsdirektørkredsen at købe systemet www.logbog.net af
firmaet Dansk Telemedicin a/s.
Det er af sundhedsdirektørkredsen besluttet, at Region Hovedstaden skal være projektledende
region og, at projektet skal følge forretningsmodellen fra Regionernes Sundheds IT.
Projektorganisationen har fået logbog.net tilpasset således, at det kan anvendes til styring af
kompetencer, kurser og uddannelsestid for alle læger under uddannelse i Danmark. Lægerne
under uddannelse skal også anvende logbog.net til at søge om autorisation hos
Sundhedsstyrelsen. I første omgang vil systemet være en online registrering af godkendelser, hvor
hjælpeskemaer m.v. vil være at finde som filer, men ikke til online udfyldelse. Efterfølgende vil
projektorganisationen se på om det er muligt at konvertere flere af blanketterne i den lægelige
videreuddannelse til online håndtering.






Fra d.1. maj 2014 har alle uddannelsesgivende og uddannelsestagende i specialet almen
medicin haft adgang til den elektroniske logbog www.logbog.net
Forinden var systemet blevet testet af frivillige uddannelsesgivende og uddannelsestagende
fra specialet almen medicin
Fra d.1. september 2014 har specialerne anæstesiologi, klinisk biokemi, patologi, retsmedicin
og samfundsmedicin haft adgang til systemet, hvor den nyeste udgave af deres
målbeskrivelse er gjort elektronisk. Det er således kun uddannelseslæger, der uddannes
efter ny målbeskrivelse, der får adgang til logbog.net
Forinden har frivillige uddannelsesgivende og uddannelsestagende i de 5 specialer været
med til at teste netop deres målbeskrivelse i den elektroniske logbog

Alle de specialer, der endnu ikke har fået adgang til logbog.net vil også blive bedt om at udpege en
testperson. Udpegningen af testpersoner koordineres af projektgruppen i samarbejde med
sagsbehandlerne i de 3 videreuddannelsessekretariater. Listerne over testpersoner, der allerede er
udpeget kan ses på www.laegeuddannelsen.dk
Testen tager ca. 1 time på baggrund af en tilsendt spørgeguide. Under tiden har projektgruppen
også brug for rådgivning af de specialespecifikke testpersoner i forhold indlæsning af
målbeskrivelse i det elektroniske system, i forhold til spørgsmål om kompetencekort og i forhold til
hvem gør hvad i de enkelte specialer.
Evaluering af implementeringen vil finde sted første gang i foråret 2015 og dernæst i starten af
2016, når alle specialer forhåbentlig har fået adgang til systemet.

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST
Projekt logbog.net
Projektleder - Barbara Bøgsted Knudsen – Region Hovedstaden – bbk@regionh.dk – telefon 38 66 99 38

Der er i projektet afsat midler til videreudvikling af systemet, når alle læger er kommet på
logbog.net i slutningen af 2015. Projektorganisationen vil derfor gemme de input der kommer
løbende og tage dem i betragtning, når det i løbet af 2016 bliver tid til videreudvikling.

Målbeskrivelser
Alle specialeselskaber er informeret om projekt logbog.net, og har fået stillet opgaven at opdatere
deres målbeskrivelse ifølge skabelonen for målbeskrivelser fra Sundhedsstyrelsen. En
målbeskrivelse opstillet efter skabelonen fra Sundhedsstyrelsen er en forudsætning for, at et
speciale kan lægges ind i logbog.net. Ensartede målbeskrivelser sikrer også, at de
uddannelsesgivende får nemmere ved at tage systemet i brug, når det fungerer på samme måde
for alle læger under uddannelse.
Første tidsfrist for indsendelse af revideret målbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen var d.1. april 2014
og den næste tidsfrist er d.1. oktober 2014.
Tidsplan for implementering
1. maj 2014
1. september 2014

1. november 2014

1. december 2014*
1. juni 2015**
1. august 2015

Almen medicin
Anæstesiologi
Klinisk biokemi
Patologi
Retsmedicin
Samfundsmedicin
Arbejdsmedicin
Diagnostisk Radiologi
Gynækologi og obstetrik
Karkirurgi
Klinisk onkologi
Oftamologi
Plastikkirurgi
Pædiatri
Intern medicinske specialer
Ortopædkirurgi
Klinisk Mikrobiologi
Klinisk Basisuddannelse

*1. december 2014
De intern medicinske specialer var oprindeligt planlagt til start d.1. juni 2015, men da det viser sig
at alle de intern medicinske specialer har indsendt en målbeskrivelse opstillet efter skabelonen fra
Sundhedsstyrelsen, så får disse adgang 6 mdr. tidligere.

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST
Projekt logbog.net
Projektleder - Barbara Bøgsted Knudsen – Region Hovedstaden – bbk@regionh.dk – telefon 38 66 99 38

**1. juni 2015
de resterende specialer med opdateret målbeskrivelse
På nuværende tidspunkt har specialerne Ortopædkirurgi og Klinisk Mikrobiologi fået godkendt
deres nye målbeskrivelser.
Men 13 specialer mangler forsat at få godkendt en opdateret version af deres målbeskrivelse.
Planen er, at alle specialer skal tage systemet i brug i løbet af 2014 og 2015.
Alle kan følge med i projektet via sekretariaternes hjemmeside. Her vil man kunne finde en
tidsplan, liste over udpegede testpersoner, kontaktoplysninger til projektorganisationen og
løbende statusrapporter.
Se www.laegeuddannelsen.dk

