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FOR MEDLEMMER I DSR KREDS SJÆLLAND

Ses vi på fagdagen?

Fagdag med  
Peter Mygind

psykolog og forfatter Dorthe Birkmose

”Når gode  
mennesker  

handler ondt” 

Ny sygeplejerske  
– uden panik

Cand.psych. Rikke Høgsted

Undgå  
udbrændthed,  

medfølelsestræthed  
og traumer  



Kære medlem

Foråret er kommet – og vi håber, at der så småt er ved at være lys for enden af corona-tunnelen. 
De faglige arrangementer her i foråret og i forsommeren vil dog stadig være virtuelle. Fra og med 
september kan vi forhåbentlig igen kunne holde fysiske arrangementer.

Vi har hørt fra en del medlemmer, at de virtuelle arrangementer nu også har nogle fordele: Man 
sparer tid på transport! Nogle vælger at deltage sammen med kolleger – enten på arbejdspladsen 
eller i privat regi og får på den måde også lidt hyggeligt socialt og kollegialt samvær. Og rigtig man-
ge er også blevet vant til at deltage i møder på Teams eller via Zoom, så det efterhånden er ren 
rutine …

Her i foråret er der fokus på søvn og stress, sygepleje til patienter med covid-19 og på, hvordan 
du kan undgå udbrændthed og medfølelsestræthed ved psykisk krævende arbejde. Som nyud-
dannet sygeplejerske er der meget at forholde sig til – men gå ikke i panik! Deltag i stedet i oplæg 
med Nurse Ruth, der med et glimt i øjet giver masser af gode råd til starten på sygeplejerske-
jobbet.

Selv fagdagen den 1. juni er virtuel. Her vil du kunne høre Peter Mygind. Fagdagens program er 
næsten helt på plads – men du kan roligt tilmelde dig allerede nu, for du kan jo hoppe på og af, som 
du vil, fordi det foregår virtuelt.

Se alle faglige arrangementer på hjemmesiden …
Du kan løbende holde dig orienteret om vores faglige arrangementer på hjemmesiden
www.dsr.dk/sjaelland - det er også her, du kan tilmelde dig. Hvis du skulle opleve problemer  
med tilmeldingen, så giv endelig ikke op! Vi hjælper dig MEGET gerne, hvis du ringer til os på 7021 
1664 eller skriver til os på sjaelland@dsr.dk.

Alle kredsens arrangementer bliver også omtalt på vores Facebook-side www.facebook.com/
kredssjaelland/. Vi kan se, at rigtig mange af jer bruger Facebook-opslagene til at invitere hin-
anden og gøre opmærksom på, hvad vi tilbyder. Bliv endelig ved med det, for dér kan Facebook jo 
noget, som hjemmesiden ikke kan.  

Vi håber, du kan finde noget i programmet, der interesserer dig, og husk, at du altid kan kontakte 
os, hvis du har en idé til et arrangement, du synes kunne være relevant for Kreds Sjællands syge-
plejersker. 

Vi glæder os til at se dig og dine kolleger eller studiekammerater til forårets og sommerens arran-
gementer. 

Med venlig hilsen

Helle Dirksen
kredsformand

http://www.dsr.dk/sjaelland
mailto:sjaelland%40dsr.dk?subject=
http://www.facebook.com/kredssjaelland/
http://www.facebook.com/kredssjaelland/


Søvn og stress – oplæg ved Birgitte Hinz

Stress mindsker vores evne til at sove godt, og søvnmangel er i sig selv 
en stressfaktor for vores krop og hjerne. Få indblik i sammenhængen 
mellem din søvn og stress, og få redskaber til en bedre søvn i pressede 
perioder.

I følge Stressforeningen oplever mere end 430.000 mennesker daglige 
symptomer på stress. Et tidligt og gennemgående symptom på stress er 
søvnbesvær. Mange mennesker begynder at sove dårligt i en presset eller 
stressfyldt periode. 
Søvnbesvær på grund af stress kan blive en mere permanent tilstand. Selv 
om tingene i dit liv er faldet på plads igen, kan den dårlige søvn blive hængen-
de som en tillært dårlig vane - din hjerne har simpelthen lært at sove dårligt! 
Derfor er det vigtigt at forholde sig til stressrelateret søvnbesvær så tidligt 
som muligt.

Undervejs i foredraget kommer du til at høre om:
• Hvordan vores søvn er bygget op i faser, og hvilken betydning det har  

for områder som koncentration, reaktionsevne, hukommelse, indlæring, 
empati og vores immunforsvar

• Hvordan stress forstyrrer vores søvn - og omvendt, hvordan en god 
 nattesøvn regulerer vores stresshormon kortisol

• Hvordan kroppens stress-respons fungerer, og hvordan vi kan lære at 
 aktivere dens modsætning: kroppens ro/hvile-respons

• Hvordan man kan håndtere tankemylder, kropslig uro og angst før sengetid

En forudsætning for at kunne falde i søvn og sove igennem er, at der er ’ro på’, 
både i kroppen og i tankerne. I foredraget vil du blive introduceret til et par 
beroligende og søvndyssende øvelser, som du efterfølgende får adgang til 
på en lydfil. Øvelserne består af små, fysiske bevægelser, som aktiverer krop-
pens ro/hvile-respons. Øvelserne kan bruges til at få ro på nervesystemet, 
dæmpe tankemylder og øge din evne til at falde i søvn og sove igennem.

Hvis du vil vide mere om emnet,  
kan du læse mere på  
www.soevnskolen.dk/soevn-og-stress

Medlemsaktiviteter 2021 virtuel videnscafé

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ WWW.DSR.DK/SJAELLAND UNDER ”ARRANGEMENTER”

DATO
Onsdag den 7. april

TID
17.00-18.30

STED
Virtuelt

APRIL

PRAKTISK INFO:
Alle aktive medlemmer, 
seniorer og SLS-stude-
rende i Kreds Sjælland 
kan deltage.

Arrangementet er vir-
tuelt. Vi sender link og 
information til arrange-
mentet et par dage før 
afholdelse. 

Husk, at notere den mail 
i din tilmelding, som du 
ønsker linket sendt til. 

Spørgsmål:
Kontakt DSR Kreds 
 S jælland på tlf. 7021-1664 
eller på mail  
sjaelland@dsr.dk.

OM BIRGITTE HINZ
Birgitte er cand.mag. men arbejder i dag som søvnspecialist. 
Hun har arbejdet med søvn, smerter og stress i mere end 15 år. 

Tilmelding

Tilmelding skal ske  
senest den 5. april 2021.

http://www.soevnskolen.dk/soevn-og-stress
https://dsr.dk/kredse/sjaelland/arrangementer


Medlemsaktiviteter 2021 Webinar 

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ WWW.DSR.DK/SJAELLAND UNDER ”ARRANGEMENTER”

APRIL

DATO
Mandag den 19. april

TID
17.00-20.00

STED
Virtuelt

Undgå udbrændthed, medfølelsestræthed og traumer 
– strategisk forebyggelse af mental slitage ved psykisk krævende 
arbejde

Arbejdet med at behandle og pleje andre mennesker er både berigende og 
meningsfuldt. Der vil ofte være tale om et vigtigt øjeblik, eller en vigtig peri-
ode, i det andet menneskes liv, som man som sygeplejerske vil kunne bidrage 
til på en fagligt god og omsorgsfuld måde.
For at forblive både professionel og omsorgsfuld er det imidlertid vigtigt, at 
man har blik for den mentale påvirkning og for egne reaktioner, så man ikke 
selv får mental slagside i form af f.eks. stress, udbrændthed, omsorgstræt-
hed eller traumatisering. Man skal som sygeplejerske igen og igen kunne 
skabe en nærværende, tillidsfuld og rolig kontakt til det andet menneske, og 
samtidig holde balancen og ikke blive overinvolveret, med risiko for at blive 
tyndhudet eller modsat underinvolveret og dermed tykhudet. Balancen er 
ikke altid let at finde.
Et webinar med oplæg, øvelser, fortællinger, film og musik, der giver:

• indblik i belastningspsykologien i form af viden om, hvad der gør særligt 
indtryk og dermed potentielt belaster og i værste fald vil kunne føre til en 
psykisk arbejdsskade

• blik for både egne, kollegers eller medarbejderes faresignaler
• ideer til forebyggelse på både individ-, gruppe-, leder- og organisations-

niveau
• tid til at udveksle egne erfaringer – fortælle og lytte
• og endelig og nærmest vigtigst: et fælles sprog, der gør det lettere at  

arbejde videre med emnet 

Tilmelding

Tilmelding skal ske  
senest den 15. april 
2021.

PRAKTISK INFO:
Alle aktive medlemmer, 
seniorer og SLS-stude-
rende i Kreds Sjælland 
kan deltage.

Arrangementet er vir-
tuelt. Vi sender link og 
information til arrange-
mentet et par dage før 
afholdelse. 

Husk, at notere den mail 
i din tilmelding, som du 
ønsker linket sendt til. 

Spørgsmål:
Kontakt DSR Kreds 
 S jælland på tlf. 7021-1664 
eller på mail  
sjaelland@dsr.dk.

Læs evt. mere om Rikke og hendes arbejde her: 
Institut for Belastningspsykologi |  
Vi udvikler og formidler viden om mentale højrisikojob

OM RIKKE HØGSTED

Rikke Høgsted er cand.psych. og specialist 
i psykotraumatologi og psykoterapi og 
forfatter af ”Grundbog i belastningspsy-
kologi – forebyggelse af primær og sekun-
dær traumatisering ved psykisk krævende 
arbejde” (Forlaget Ictus, 2018).  

Rikke har arbejdet i blandt andet Dansk 
Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Det 
Danske Forsvar, Falck Healthcare og Re-
gion Hovedstadens Psykiatri. Hun har 
en bred og dybdegående erfaring med 
arbejdet i mentale risikoerhverv som både 
medarbejder og leder. 

https://dsr.dk/kredse/sjaelland/arrangementer
http://belastningspsykologi.dk/
http://belastningspsykologi.dk/


Medlemsaktiviteter 2021 Virtuel videnscafé – Webinar 

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ WWW.DSR.DK/SJAELLAND UNDER ”ARRANGEMENTER”

APRIL

DATO
Mandag den 21. april

TID
17.00-19.00

STED
Virtuelt

Hvilke sygeplejefaglige behov 
har patienter med  covid-19?
Og hvordan adskiller de sig fra andre 
lungesyge patienters behov?

Tilmelding

Tilmelding skal ske  
senest den 18. april 
2021.

PRAKTISK INFO:
Alle aktive medlemmer, 
seniorer og SLS-stude-
rende i Kreds Sjælland 
kan deltage.

Arrangementet er vir-
tuelt. Vi sender link og 
information til arrange-
mentet et par dage før 
afholdelse. 

Husk, at notere den mail 
i din tilmelding, som du 
ønsker linket sendt til. 

Spørgsmål:
Kontakt DSR Kreds 
 S jælland på tlf. 7021-1664 
eller på mail  
sjaelland@dsr.dk.

Deltag i dette webinar, hvor sygeplejerske 
 Charlotte Sandau Bech, klinisk sygeplejespe-
cialist og ph.d.-studerende og Christina Lysdal, 
 udekørende palliativ lungesygeplejerske,  
begge fra lungemedicinsk afdeling på Hvidovre 
Hospital, fortæller om sygdommen og om de-
res erfaringer med sygeplejen til patienter med 
 covid-19.
Hvad enten du arbejder i primær- eller sekundær-
sektoren, så kom med dine egne erfaringer og 
drøft sygeplejefaglige udfordringer i forhold til 
borgere eller patienter med covid-19. Eller deltag, 
fordi du er nysgerrig og lyt til, hvad der egentlig 
foregår, når formummede sygeplejersker lukker 
døren bag sig og går ind til borgere eller patienter 
med covid-19.

Indhold
Hvordan adskiller covid-19 sig fra andre lunge-
sygdomme?
Hvad er de sygeplejefaglige behov hos patienter-
ne? Og hvordan er de anderledes?

Palliation til borgere og patienter med covid-19 
– hvordan foregår det på hospitalet? Og hvordan 
håndteres det i primærsektoren? Erfaringsud-
veksling og sparring med oplægsholderne.

Om oplægsholderne

Charlotte Sandau Bech,  
Sygeplejerske og klinisk sygepleje  - 
specialist og ph.d.-studerende og  
ansat på lungemedicinsk afdeling  

på Hvidovre Hospital.

Christina Lysdal, udekørende   
palliativ lungesygeplejerske og  

ansat på lungemedicinsk afdeling  
på Hvidovre Hospital.

https://dsr.dk/kredse/sjaelland/arrangementer


Medlemsaktiviteter 2021 videnscafé

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ WWW.DSR.DK/SJAELLAND UNDER ”ARRANGEMENTER”

MAJ

Ny sygeplejerske – uden panik
– oplæg med Ruth Asferg Holst – mennesket bag Nurse Ruth

Som nyuddannet sygeplejerske står du over for en række valg, som kan gøre 
dig usikker og nervøs: Du har fået et stort ansvar på en ny afdeling med nye 
kolleger, men du mangler overblik og er måske bange for at lave fejl. Du spør-
ger dig selv, er jeg god nok? Men fortvivl ikke! I oplægget ’’Ny sygeplejerske 
– uden panik’’ fortæller og tegner Ruth Asferg Holst om livet som nyuddannet 
sygeplejerske – at det er ok at lave fejl, og at du aldrig er alene på afdelingen.

Nurse Ruths univers har over de seneste år samlet unge og erfarne syge-
plejersker om finurlige, sjove og rørende historier fra sygeplejerskelivet.  
På Nurse Ruths Facebookside følger over 10.000 med i hverdagen hos hen-
des tegnede alterego Nurse Ruth, og hendes bogudgivelse ’Ny sygeplejerske 
– uden panik’ er blevet fast inventar på mange nyuddannede sygeplejerskers 
bogreol. 

Men hvem er Nurse Ruth?  
Mød mennesket bag Nurse Ruth, og hør hende fortælle om livet som syge-
plejerske og få en masse gode råd om, hvordan du kommer godt igennem  
den første tid som sygeplejerske – og hvordan du som kollega til en nyud-
dannet sygeplejerske bedst muligt hjælper og støtter din nye kollega.

DATO
Tirsdag den 18. maj

TID
17.00-18.30

STED
Virtuelt

Tilmelding

Tilmelding skal ske  
senest den 12. maj 
2021.

PRAKTISK INFO:
Alle aktive medlemmer, 
seniorer og SLS-stude-
rende i Kreds Sjælland 
kan deltage.

Arrangementet er vir-
tuelt. Vi sender link og 
information til arrange-
mentet et par dage før 
afholdelse. 

Husk, at notere den mail 
i din tilmelding, som du 
ønsker linket sendt til. 

Spørgsmål:
Kontakt DSR Kreds 
 S jælland på tlf. 7021-1664 
eller på mail  
sjaelland@dsr.dk.

Om  
Ruth Asferg Holst

Ruth er uddannet sygeplejerske fra  
VIA University College Viborg og har 

arbejdet på medicinsk senge afsnit og  
i hjemmeplejen. Hun har  tidligere været 
ansat i Forsvaret i ti år og udstationeret 

på internatio nale missioner i  
Kosovo, Bosnien og Irak.

Målgruppe
Nyuddannede sygeplejersker, sygepleje-
studerende – og alle andre med interesse 
for, hvordan man får – eller hjælper andre  
til at få – den bedst mulige start på 
arbejds livet som sygeplejerske.

https://dsr.dk/kredse/sjaelland/arrangementer


Medlemsaktiviteter 2021 temadag

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ WWW.DSR.DK/SJAELLAND UNDER ”ARRANGEMENTER”

MAJ

Temaeftermiddag for sygemeldte medlemmer
På temaeftermiddagen får du viden om de væsentligste regler som syge-
meldt i forhold til jobcenteret. Målet for dagen er, at du bliver klædt på til 
 mødet med din sagsbehandler og overordnet kendskab til dine rettighe-
der, muligheder og pligter som sygemeldt.

Du kan blandt andet få besvaret følgende hyppige spørgsmål vi møder fra 
sygemeldte medlemmer:
• Hvor lang tid kan jeg få sygedagpenge?
• Kan sygedagpengene forlænges?
• Hvad er et jobafklaringsforløb?
• Mine rettigheder og pligter?
• Økonomi?
• Og mange andre spørgsmål

Der er indlagt pauser, og der er mulighed  
for generelle spørgsmål undervejs i oplægget.  
Hvis du ønsker at tage din ægtefælle/samlever  
med, er du velkommen til dette. 

Underviser
Faglig konsulent Carsten Richards,  
ansat i Kreds Syddanmark.

Tilmelding
Temaeftermiddagene i 2021 udbydes i  
Dansk Sygeplejeråds fem kredse,  
alle i tidsrummet kl. 13-16. 

Du kan frit vælge, i hvilken kreds du ønsker at deltage  
– uanset hvilken kreds du tilhører.  
Se arrangementerne her
 
Hvis du ønsker at deltage i en anden kreds  
end din egen, bedes du kontakte den  
pågældende kreds

DATO
Torsdag den 27. maj

TID
13.00-16.00

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

Tilmelding

Tilmelding skal ske  
senest den 18. maj 
2021.

PRAKTISK INFO:
Spørgsmål:
Har du spørgsmål til 
 arrangementet eller  
din tilmelding, kan du 
kontakte os på telefon   
7021 1664 eller på 
mail sjaelland@dsr.dk

OBS

Pga corona-pandemien, 
vil arrangementet mulig-
vis blive virtuelt.

https://dsr.dk/kredse/sjaelland/arrangementer
https://dsr.dk/kurser
https://tilmeld.dsr.dk/sjaelland@dsr.dk


LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ WWW.DSR.DK/SJAELLAND UNDER ”ARRANGEMENTER”

Medlemsaktiviteter 2021 fagdag

DATO
Tirsdag den 1. juni

TID
10.00-15.30

STED
Virtuelt

Tema for dagen: 
 
Dig og dit arbejdsliv

PROGRAM
10.00-10.15: Velkomst v. Helle Dirksen 

10.15 – 12.00:   Oplæg med hygiejnesygeplejerske og ph.d.,  
Jette Holt, fra Statens Seruminstitut.

12.00 – 12.30: PAUSE 

12.30 – 13.45: Oplæg i plenum – info følger

13:45 – 14.00: Pause

14:00 – 15:15:  Peter Mygind  
– Find din indre kriger – er du syg, mand! 

15:15 – 15.30: Konkurrencer og tak for i dag v. Helle Dirksen

JUNI

Tilmelding

Tilmelding skal ske  
senest den 25. maj 
2021.

PETER MYGIND,  
skuespiller, entertainer  
og foredragsholder.

https://dsr.dk/kredse/sjaelland/arrangementer


Medlemsaktiviteter 2021 videnscafé

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ WWW.DSR.DK/SJAELLAND UNDER ”ARRANGEMENTER”

DATO
Tirsdag den 18. september

TID
17.00-20.00

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

”Når gode mennesker handler ondt” 
– oplæg ved psykolog og forfatter Dorthe Birkmose

Dorthe Birkmose holdt med stor succes et virtuelt oplæg den 11. januar – vi 
håber, at det denne gang kan blive med fysisk fremmøde. Og hvis det ikke er 
muligt …. Så bliver det afholdt som virtuelt oplæg igen.

Dorthe Birkmose fortæller om, hvordan det kan gå til, at der nogle steder 
ses en forråelse i ældreplejen. Dorthe brænder for etikken i arbejdet med 
andre mennesker og tror på, at det handler om at styrke fagligheden for at 
sørge for såvel personalets robusthed som ordentlighed i mødet med menne-
sker, der har behov for hjælp.

Der bliver arbejdet hårdt og med dyb menneskelig indsigt i hjemmeplejen, på 
plejehjemmene og på sygehusene. Men i den pressede hverdag oplever nog-
le borgere, patienter og pårørende en forråelse, fordi personalet er slidte, og 
fordi der er for lidt tid til den individuelle kontakt. Forråelsen kan ses som en 
form for coping-mekanisme. 

Dorthe har mange års erfaring med at supervisere i sager, hvor personalet 
har følt sig afmægtige og derfor har udvist ligegyldighed og råhed.

Dorthes pointe er, at man skal turde tale om problematikken – og så skal der 
selvfølgelig også være de rette rammer for arbejdet med ældre og syge.

SEPTEMBER

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ WWW.DSR.DK/SJAELLAND UNDER ”ARRANGEMENTER”

Tilmelding

Tilmelding skal ske  
senest den  
10. september 
2021.

PRAKTISK INFO:
Alle aktive medlemmer, 
seniorer og SLS-stude-
rende i Kreds Sjælland 
kan deltage.

OM DORTHE BIRKMOSE
Dorthe Birkmose er psykolog, fore-
dragsholder og forfatter til bl.a. bogen 
”Når gode mennesker handler ondt” 
– hun er også blogger med fokus på 
faglighed og etik.

https://dsr.dk/kredse/sjaelland/arrangementer


Vi byder på kaffe/te og 
morgenbrød kl. 8.30-
9.00. Vand, kaffe/te og 
frugt forefindes hele 
dagen. Salat med brød 
til frokost.

Medlemsaktiviteter 2021 temadag

DATO
Onsdag den 29. september

TID
9.00-15.30

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

Craft psykologi
–  hvordan passion skaber sundhedsfremme og trivsel

Enhver, som har en passion - for eksempel håndarbejde, havearbejde eller 
fluefiskeri - ved, at det skaber oplevelsen af overblik, handlekraft og fælles-
skab samtidig med, at det skærmer mod depression, meningsløshed eller 
stress.

Craft psykologi er teorien bag dette fænomen og tager afsæt i positiv psyko-
logi, flowteori og mindfulness.
På temadagen lærer du om sammenhængen mellem passion og psykologien. 
Du bliver i stand til at begrunde og beskrive den gavnlige virkning, det har for 
vores egen, eller vores patienters sundhed og trivsel. Du lærer også nogle 
mindfulnessøvelser, som kan bruges, for eksempel når du laver håndarbejde. 
Du får et kursusbevis ved deltagelse.
Oplægsholder Anne Kirketerp er håndarbejdslærer, mindfulnessinstruktør og 
ph.d. i psykologi. Anne har udviklet teorien om craft psykologi. 

SEPTEMBER

Tilmelding

Tilmelding skal ske  
senest den  
22. september 
2021.

PRAKTISK INFO:
Alle aktive medlemmer, 
seniorer og SLS-stude-
rende i Kreds Sjælland 
kan deltage.

OBS

Ved for få tilmeldinger vil 
arrangementet blive aflyst.

Se mere om Anne her

Fotos
Der kan blive taget fotos ved 

 arrangementet til brug for kredsens 
hjemmeside eller  facebookside. 
Hvis du ikke ønsker at være med  

på eventuelle billeder, skal du 
 henvende dig til en af kredsens 

medarbejdere på dagen.

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ WWW.DSR.DK/SJAELLAND UNDER ”ARRANGEMENTER”

http://annekirketerp.dk/craft-psykologi/
https://dsr.dk/kredse/sjaelland/arrangementer


Oversigt 
over DSR’s webinarer 
et tilbud til dig om kompetenceudvikling
Her ser du en oversigt over de titler på webinarer, som er 
produceret og afholdt af  Dansk Sygeplejeråd. Klik på det 
 webinar, du er interesseret i og bliv vejledt til at se  webinaret 
(nogle af webinarerne kræver login som medlem).

Du kan se webinarerne på din PC, smartphone eller tablet, 
og der er åbent 24-7, så det er op til dig, hvornår du vil kom-
petenceudvikle dig. Webinarerne er inddelt i tre kategorier:

Kompetenceudvikling

• Overvejer du efter- eller videreuddannelse?

• Kandidatuddannelser

• Kandidat og master – hvordan bruges disse kompetencer i praksis?

• Ph.d. – er det noget? For mig? For min medarbejder?

• Ledelse – er det noget for mig?  

• Job i udlandet

Jobsøgning

• LinkedIn eller LinkedOut?

• Karriereafklaring – hvor vil du hen med dit arbejdsliv?

• Styrk din jobsøgning

• Hvad skal du være opmærksom på, når du bliver ansat på det private område?

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

forhandle om? 

På arbejdspladsen

• Patientklager

• Hængt ud på nettet – hvad kan I gøre mod arbejdsrelaterede trusler og chikane?

• Praksisnær efter-/videreuddannelse og implementering af ny viden

• Find balancen mellem arbejds- og familieliv på arbejdspladsen

Webinar  
– onlinekursus når  

det passer dig

Invester 45 min. af din tid 
og få perspektiver på din 
faglige viden samt tips og 

tricks til dit arbejde  
og videre arbejdsliv.

Tryk på de 
emner du er 

interesseret i.

https://dsr.dk/job-og-karriere/kompetenceudvikling/webinar-faa-fagligt-oplaeg-paa-din-pc/webinar-overvejer-du-efter
https://dsr.dk/job-og-karriere/kompetenceudvikling/webinar-faa-fagligt-oplaeg-paa-din-pc/webinar
https://dsr.dk/job-og-karriere/kompetenceudvikling/webinar-faa-fagligt-oplaeg-paa-din-pc/webinar-kandidat-og-master
https://dsr.dk/job-og-karriere/kompetenceudvikling/webinar-faa-fagligt-oplaeg-paa-din-pc/webinar-phd-er-det-noget
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-job-i-udlandet
https://dsr.dk/job-og-karriere/kompetenceudvikling/webinar-faa-fagligt-oplaeg-paa-din-pc/webinar-linkedin-eller
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-styrk-din
https://dsr.dk/job-og-karriere/kompetenceudvikling/webinar-faa-fagligt-oplaeg-paa-din-pc/webinar-hvad-skal-du-vaere
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-patientklager
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-praksisnaer-efter
https://dsr.dk/job-og-karriere/kompetenceudvikling/webinar-faa-fagligt-oplaeg-paa-din-pc/webinar-find-balancen

