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Alle webinarer er gratis (nogle kræver dog login). 

Du kan se webinarerne på din PC, smartphone eller tablet, når du har tid. 

 
 

 

 
 
 
 

Find balancen mellem arbejds- og familieliv på arbejdspladsen 

Hvordan forener du bedst dit arbejdsliv med dit familie- og fritidsliv? Få gode fif til 

det. 

Hvordan griber du en forhandling om løn og ansættelsesvilkår an og hvad 
kan du forhandle om? 

I dette webinar sætter vi fokus på, hvad du skal være opmærksom på, når du 
forhandler om din løn og dine ansættelsesvilkår. 
 
Hængt ud på nettet – hvad kan I gøre mod arbejdsrelaterede trusler og 
chikane? 

Få hjælp til hvad du kan gøre, hvis du oplever dig eller en kollega hængt ud på de 
sociale medier. 

 
Karriereafklaring – hvor vil du hen med dit arbejdsliv? 
Arbejd bevidst med dine karrierevalg og hjælp dig til at sætte fokus på egne 

kompetencer og motivation i forhold til dit arbejdsliv. 
 
Ledelse – er det noget for mig? 
Har du interesse for at blive leder? Webinaret har fokus på, hvilke overvejelser, det 
kan være godt for dig at have, inden du kaster dig ud i din første lederstilling. Hvad 

skal du fx have af erfaring og faglig tyngde, for at blive en god leder? 
 

Patientklager 
Hvad gør du, hvis du som sygeplejerske får en klage fra en patient eller en 

pårørende? 
 
Praksisnær efter-/videreuddannelse og implementering af ny viden 

Vi sætter fokus på karakteristika for de praksisnære uddannelser: master-, diplom- og 

specialuddannelser og hvilke kompetencer, de giver. 

Styrk din jobsøgning 
Hvordan skriver du en overbevisende og god ansøgning og hvad siger du siger du til 

jobsamtalen? Få gode råd og eksempler. 

 

Dette er blot et udpluk af DSR’s webinarer.  

De øvrige finder du her. 

https://dsr.dk/job-og-karriere/kompetenceudvikling/webinar-faa-fagligt-oplaeg-paa-din-pc/webinar-find-balancen
https://dsr.dk/job-og-karriere/kompetenceudvikling/webinar-faa-fagligt-oplaeg-paa-din-pc/webinar-hvordan-griber-du
https://dsr.dk/job-og-karriere/kompetenceudvikling/webinar-faa-fagligt-oplaeg-paa-din-pc/webinar-hvordan-griber-du
https://dsr.dk/job-og-karriere/kompetenceudvikling/webinar-faa-fagligt-oplaeg-paa-din-pc/webinar-haengt-ud-paa
https://dsr.dk/job-og-karriere/kompetenceudvikling/webinar-faa-fagligt-oplaeg-paa-din-pc/webinar-haengt-ud-paa
https://dsr.dk/job-og-karriere/kompetenceudvikling/webinar-faa-fagligt-oplaeg-paa-din-pc/webinar-karriereafklaring
https://dsr.dk/job-og-karriere/kompetenceudvikling/webinar-faa-fagligt-oplaeg-paa-din-pc/webinar-ledelse-er-det
https://dsr.dk/job-og-karriere/kompetenceudvikling/webinar-faa-fagligt-oplaeg-paa-din-pc/webinar-patientklager
https://dsr.dk/job-og-karriere/kompetenceudvikling/webinar-faa-fagligt-oplaeg-paa-din-pc/webinar-praksisnaer-efter
https://dsr.dk/job-og-karriere/kompetenceudvikling/webinar-faa-fagligt-oplaeg-paa-din-pc/webinar-styrk-din
https://dsr.dk/job-og-karriere/kompetenceudvikling/webinar-onlinekursus-naar-det-passer-dig
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Lad ikke helbredet spænde ben for jobbet 
Få indsigt i de veje, du kan gå, når helbredet spænder ben, men lysten til at arbejde 

fortsat er stor. Vi gennemgår redskaberne til arbejdsfastholdelse, hvis helbredet 
svigter for dig selv, din kollega eller en af dine medarbejder. 

 

LinkedIn for sundhedsfaglige 

LinkedIn er et fantastisk værktøj, der kan styrke og udbygge dit professionelle 

netværk. Har du en profil, du ikke ved, hvordan du skal bruge, så gense vores 

webinar. Det er skræddersyet til sundhedsfaglige som dig.  

 

Webinar for akademikere 

Få inspiration til, hvordan du kan kombinere dine sundhedsfaglige og akademiske 

kompetencer i dit nuværende eller kommende job. Få gode råd til, hvor du finder de 

spændende akademiske stillinger, og hvordan du fortæller arbejdsgivere hvilken 

værdi, du kan skabe for dem.  

 

Webinar om efterløn 

Se webinaret og få en god introduktion til de muligheder, du har, når du modtager dit 

efterlønsbevis.  

 

 

 

  

DSA har også en række møder og tilbud, som du kan tilmelde dig.  

Du finder dem her. 

 

 

https://dsa.dk/moder-og-tilbud/lad-ikke-helbredet-spaende-ben-for-jobbet/
https://dsa.dk/karriere-og-jobsogning/netvaerk/webinar-om-linkedin/
https://dsa.dk/karriere-og-jobsogning/akademikere/webinar-for-akademikere/
https://dsa.dk/dagpenge-og-efterlon/efterlon/webinar-om-efterlon/
https://dsa.dk/moder-og-tilbud/lad-ikke-helbredet-spaende-ben-for-jobbet/
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Pension og sygdom 

Pensionsordningen i PKA sikrer PKA-medlemmer og deres familier gennem hele livet. 

Ordningen giver nemlig ikke blot medlemmerne en god opsparing til alderdommen, 

men indeholder også en række forsikringer, der dækker medlemmerne ved sygdom 

og tab af erhvervsevne. 

 

Supplerende opsparing 

Til dette inspirationswebinar handlede det om supplerende opsparing. Vi fortalte om, 
hvorfor det er vigtigt at spare op til pensionen, og vi gav gode råd blandt andet til, 

hvor stor ens opsparing bør være, og hvornår man skal i gang med opsparingen. 

 

Arv og begunstigelse 
Mange er ikke klar over, hvad der sker med deres pension, når de dør. Fejlagtigt tror 

mange også, at et testamente tager højde for, hvad der sker med ens 
pensionsopsparing, når man dør – men det gør det ikke. Derfor er det vigtigt at 

beslutte, hvem der skal have pengene fra ens pension, så man sikrer de efterladte, så 
godt som muligt. 

 

Fleksibel tilbagetrækning 
Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet handler om langsomt at trappe ned – i 
tid, ansvar eller begge dele. 

 

https://www.pka.dk/aktuelt/arrangementer/tillidsreprasentant/webinar-om-pension-og-sygdom/
https://www.pka.dk/aktuelt/arrangementer/tillidsreprasentant/webinar-om-supplerende-opsparing/
https://www.pka.dk/aktuelt/arrangementer/tillidsreprasentant/webinar-om-arv-og-begunstigelse/
https://www.pka.dk/aktuelt/arrangementer/tillidsreprasentant/webinar-om-fleksibel-tilbagetrakning/

