AKTUELT

Q&A om Systematisk

Efteruddannelse for kiropraktorer
NIKKB og DKF får jævnligt spørgsmål om Systematisk Efteruddannelse
(SEU), og da en stor del af spørgsmålene går igen, har vi samlet dem her.
Q: Hvad er systematisk
efteruddannelse (seu)?

A: SEU skal være med til at sikre, at
kiropraktorer gennem kontinuerlig
efteruddannelse vedligeholder og
udvikler sine kompetencer, således
at de til enhver tid er i overensstemmelse med de krav til opgavevaretagelse, som følger af overenskomsten
samt øvrig evidensbaseret viden
med relevans for behandling mv. af
lidelser inden for det kiropraktiske
virksomhedsområde.

Q: Er seu obligatorisk?

A: SEU er en del af Landsoverenskomst om Kiropraktik, der trådte i
kraft 1. april 2017. Registreringen
er obligatorisk for kiropraktorer til
knyttet klinikker med overenskomst.
Alle opfordres dog til at være med og
registrere sig.

Q: Hvordan tilmelder man sig?

A: Du opretter en brugerprofil med
din private NemID på www.nikkb.dk

Læs mere og find vejledning på
www.danskkiropraktorforening.dk/efteruddannelse
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Q: Hvordan registrerer man sin
efteruddannelsesaktivitet ?

A: Du logger ind på ”min side” på
nikkb.dk. I menuen ”selvregistrering”
registrerer du eksterne efteruddannelseskurser – både fra forhåndsgodkendte og ikke-forhåndsgodkendte udbydere.

Q: Hvilke efteruddannelses
kurser kan jeg registrere?

A: Alle kurser kan registreres. NIKKBkurser skal ikke registreres, for de
bliver automatisk overført til din
registreringsrapport som godkendt
efteruddannelse, når kurset er
afholdt. Øvrige eksterne kurser vil
fremgå, når de er ”godkendt”.

Q: Hvordan får jeg
godkendt kurser fra andre
udbydere end NIKKB?

A: Kurset kan blive godkendt, når det
er registreret korrekt og godkendt hos
NIKKB på baggrund af retningslinjerne
for SEU. NIKKB behandler selvregistrerede kurser hver anden måned.

Q: Hvor mange efter
uddannelseskurser skal man
registrere årligt?

A: ALLE efteruddannelsesaktiviteter
(fra 1. januar og frem i igangværende

år) bør registreres – ikke kun aktiviteter relateret til NIKKB. Der er ikke
fastlagt et minimums- eller maximumsantal.

Q: Kan man få
kompensation for seu?

A: Kiropraktorer, der praktiserer i klinikker med overenskomst og deltager
i aktiviteter inden for den systematiske efteruddannelses kerneområder,
kan søge om kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste.

Q: Hvordan udbetales
kompensationen?

A: NIKKB behandler kompensationsanmodninger hver anden måned.
Danske Regioner står for selve udbetalingen.

Q: Hvor megen
kompensation kan jeg få?

A: Du kan få kr. 3.000 pr. hele kursusdag og op til kr. 6.000 pr. år. Ansatte
kiropraktorer skal dele kompensationen
med deres klinikarbejdsgiver(e), som
mister omsætning ved den ansattes
fravær. Beløbet er skattepligtigt.

Q: Hvordan anmoder jeg
om kompensation?

A: Via ”min side” på nikkb.dk.

