Fuld guide – Registreringsmodul

VIGTIGT: Du har muligvis tidligere haft en brugerprofil til nikkb.dk, men denne eksisterer ikke længere.
Du skal oprette en ny profilprofil til nikkb.dk
OBS! 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 adgangskode, som du netop oprettede og
som du også har modtaget pr. mail, og vælg gem.

Side 2 af 4

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” nikkb.dk

7. Hvis du ønsker at tilmelde dig en af NIKKB’s efteruddannelses kurser, vælg efteruddannelse i
menuen og find kurset i kalenderen. Herfra er tilmeldingsprocessen helt som den plejer.
OBS! De kurser som du melder dig til i NIKKB regi, overføres automatisk til din
efteruddannelsesregistrerings rapport, når kurset er afviklet.

8. Selvregistrering af eksterne kurser
Ønsker du selv at registrerer et eksternt kursus, har du følgende 2 muligheder:
•
•

Registrer et ”Eksternt forhåndsgodkendt kursus”. I ”vælg kursus” feltet kan du se, hvilke
muligheder du har.
Registrer et ”Eksternt ikke forhåndsgodkendt kursus”. Her skal du selv udfylde alle de
påkrævede felter omkring det kursus, du vil registrere.

Når du har registreret et kursus, vil du modtage en bekræftelse på mail.
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9. Registreringsrapport:
Under dette punkt, kan du se hvilke kurser og i hvilke kategorier, du har taget kurser.
De eksterne kurser, du har registreret, kan først ses her, når de er blevet godkendt.

10. Kompensation:
Som ejer eller ansat på klinik under overenskomst kan du søge kompensation på denne side.
Udfyld de angivende felter og tryk send.
Når du har anmodet om kompensation, vil du modtage en bekræftelse på mail.
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