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Statusrapport for projekt logbog.net (marts 2016)
Implementeringen af logbog.net er næsten færdig







Der er nu 36 specialer, der har adgang til den elektroniske logbog
På landsplan har knap 10.000 brugere taget den elektroniske logbog i brug indtil videre
Der er 140 uddannelsesgivende - og uddannelsessøgende læger, der har testet systemet
inden der er givet adgang til de enkelte specialer
Fra d.1. oktober 2016 gives der adgang til yderligere 2 specialer.
Der er 2 specialer, der mangler på tidsplanen – vi afventer opdaterede målbeskrivelser
fra disse specialer
Projektets budget overholdes

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.
Tidsplan for implementering
1. maj 2014
1. september 2014

1. november 2014

1. december 2014
1. februar 2015
1. juni 2015

Almen medicin
Anæstesiologi
Klinisk biokemi
Patologi
Retsmedicin
Samfundsmedicin
Arbejdsmedicin
Diagnostisk radiologi
Gynækologi og obstetrik
Karkirurgi
Klinisk onkologi
Oftamologi
Plastikkirurgi
Pædiatri
Intern medicinske specialer
Klinisk mikrobiologi
Ortopædkirurgi
Børne - og ungdomspsykiatri
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
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1. august 2015
1. december 2015

1. oktober 2016

Urologi
Thoraxkirurgi
Klinisk basisuddannelse
Dermato-venerologi
Klinisk farmakologi
Klinisk genetik
Kirurgi
Neurologi
Oto-, rhino-, laryngologi
Klinisk immunologi
Tand, mund og kæbekirurgi

Disse specialer mangler en opdateret målbeskrivelse
Psykiatri
Neurokirurgi

Projektorganisationen evaluerer løbende anvendelsen af systemet på baggrund af de
henvendelser, der kommer fra brugerne.

