
  

Studiearbeid i NRF 

 

5 stalltips! 

1. Husk at du kan ferdigmelde og avslutte kurs fortløpende gjennom hele året i 

KursAdmin. Dette gjelder også alt annet arbeid med studiearbeidet – kurs, frister 

og søknader.  

2. Oppgitte frister er siste frist, og det er ikke noen mulighet til å ferdigmelde kurs 

etter at fristen er passert. 

3. Husk at kurset må opprettes og godkjennes før kursstart (i KursAdmin) 

4. Lag en enkel fordeling av tildelte TRT-midler til planlagte kurs når dette er tildelt. 

5. Husk at verdibrevet dere mottar ikke er penger dere har fått, men er tildelte 

søkbare midler spesielt for dere.  

Årshjul og frister for studievirksomhet: 

 

Januar 2020: 17. januar er frist for å ferdigmelde kurs med sluttdato i desember, fra 

året før. 

NRF fordeler TRT-midler tildelt fra FUNKIS inneværende år til fylker, 

landsdekkende diagnosegrupper og BURG i form av et” verdibrev”. 

September: Kurs gjennomført fra 01. januar til 31. mai skal ferdigmeldes og avsluttes 

innen 15. september. 

Oktober: Fylkeslag, landsdekkende diagnosegrupper og BURG må begynne å 

planlegge neste års kursvirksomhet og fylle ut søknadsskjema. Denne skal 

sendes til NRF sentralt innen 05. januar.  

November: Kurs gjennomført fra 01. juni til og med 31. august skal ferdigmeldes og 

avsluttes innen 30. november.  

15. november er siste frist for å rapportere ubrukte TRT-midler til NRF 

sentralt. Send e-post til lf@revmatiker.no med informasjon om beløp og 

evt en kort begrunnelse.  

Det er svært viktig at vi får beskjed om ubrukte TRT-midler innen 

denne datoen. Da kan disse midlene omfordeles i NRF, og ikke til 

andre organisasjoner. 

Husk å endre avlyste kurs til «Innstilt» i KursAdmin. 

Desember: 15. desember er frist for å søke om etterbetaling av egne kurs for de som 

ikke har brukt opp sine TRT-midler og ønsker å endre TRT-summene til 

sine egne kurs. Send søknaden til lf@revmatiker.no  

Kurs med sluttdato i desember inneværende år, har frist for ferdigmelding 

like over nyttår. Se øverste avsnitt – januar. 

Januar 2021: 05. januar er siste frist for alle fylkeslag, BURG og diagnosegrupper for å 

sende søknad om TRT-midler for 2021.  

Husk å ta i bruk verktøykassene på vår hjemmeside. Der finner du mye nyttig 

informasjon. 

 

Trykk her for å komme rett til verktøykassen for Studieledere. 
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