Fuld guide – registrering af efteruddannelse og
anmodning om kompensation
OBS! Du skal have en brugerprofil til nikkb.dk oprettet efter 1. januar 2018 og med tilknyttet NemID. Har du
allerede det, så kan du med fordel springe opret brugerprofil punktet over og gå til næste punkt.

OPRET BRUGERPROFIL
Du skal have dit private NemID klar, og vi anbefaler, at du færdiggør din registrering i én omgang, når du først
er gået i gang.
1. På NIKKB’s hjemmeside (www.nikkb.dk) kan du via ”Genveje” finde linket til registrer bruger.

2. Udfyld felterne med dine oplysninger
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3. Send formularen og du vil se følgende besked.
Du modtager også en mail med dit oprettede brugernavn og adgangskode.

4. Tryk på linket i beskeden og du vil du komme ind på denne side, hvor du allerførst logger ind med dit
NemID.

5. Efter log ind med NemID, kommer du til nedenstående side. Vælg den øverste kasse med ”Forbind til
en eksisterende bruger”. Tast her det brugernavn og den adgangskode, som du netop oprettede og
som du også har modtaget pr. mail, og vælg gem.
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6. Nu er brugerprofil og NemID er forbundet, og du vil se denne besked.
Fremover skal du kun bruge dit NemID til at logge ind med på ”min side” på nikkb.dk

NIKKB KURSER
Hvis du ønsker at tilmelde dig et af NIKKB’s efteruddannelseskurser, skal du vælge efteruddannelse i menuen
og finde kurset i kalenderen. Herfra er tilmeldingsprocessen helt som den plejer.

REGISTRERING AF EFTERUDDANNELSE
OBS! NIKKB-kurser, herunder Roadshows og Faglig Kongres, overføres automatisk til din
efteruddannelsesregistreringsrapport, når arrangementet er afviklet.
Det er kurser i eksternt regi, som du skal registrere. Vælg menuen Selvregistrering af eksterne kurser
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Du skal først vælge kursustype – om det er en forhåndsgodkendt eller ikke-forhåndsgodkendt udbyder.
A/ Ved forhåndsgodkendt udbyder vises en rullemenu med valgmulighederne. Derefter udfyldes de øvrige
påkrævede felter i formularen. Formularen kan ikke indsendes, førend der er vedhæftet et kursusbevis.
B/ Ved ikke-forhåndsgodkendt udbyder udfylder du selv lidt flere oplysninger. Formularen kan ikke indsendes,
førend der er vedhæftet et kursusbevis og et program eller nærmere beskrivelse af kurset.
Du skal lave én registrering pr. kursusdag. Ved et 3 dages kursus skal du altså lave 3 registreringer.
Når du har registreret et kursus, vil du modtage en bekræftelse på mail.
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I menuen Mine kurser kan du få overblik over din kursusaktivitet.
I deltager tabellen ses dine tilmeldinger til kommende NIKKB-kurser.
I tidligere tilmeldinger/indbetalinger ses afholdte NIKKB-kurser, du har deltaget i. I status kolonnen markeres
hvis du f.eks. ikke er mødt op – og derved ikke får efteruddannelsestimerne overført til din
registreringsrapport.
Under godkendte selvregistrerede kurser ses eksterne kurser, som er blevet godkendt som systematisk
efteruddannelse.
I tabellen ikke godkendte selvregistrerede kurser ses kurser, som ikke er godkendt som systematisk
efteruddannelse.
Registreringer behandles hver anden måned (januar – marts – maj – juli – september - november)
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Registreringsrapport:
Under dette punkt, kan du se hvilke kursustyper og inden for hvilke kerneområder, du har taget kurser samt få
et samlet overblik over alle dine efteruddannelsestimer.
Overenskomstparterne har endnu ikke aftalt krav om et bestemt antal timer, men udelukkende krav til
registrering af hensyn til indsamling af viden.
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KOMPENSATION
Som kiropraktor i klinik under overenskomst kan du anmode om kompensation for kurser afholdt på hverdage
i menuen Søg kompensation. Udfyld de påkrævede felter og vælg det kursus, du søger kompensation for.
NIKKB-kurser: Det er kun muligt at anmode om kompensation for kurser, du har været registreret til og de
vises først i formularen efter kurset er afholdt.
Du skal lave en anmodning pr. kursusdag.
Selvregistrerede eksterne kurser: Eksterne kurser vises først i formularen, når de er godkendt som systematisk
efteruddannelse – og naturligvis kun, hvis de har fundet sted på en hverdag.

Når du har anmodet om kompensation, vil du modtage en bekræftelse på mail.
Kompensationsanmodninger behandles på NIKKB hver anden måned (februar – april – juni – august – oktober
– december). Danske Regioner står for selve udbetalingen via NemKonto.
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