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Kommissorium FOR SPECIAL INTERESSEGRUPPE I NEONATALSYGEPLEJE
(SIG-Neonatalsygepleje):
SIG-Neonatalsygeleje er en Special InteresseGruppe med almennyttigt formål, stiftet på en
generalforsamling i Fagligt selskab for Børnesygeplejersker i 1999.
SIG-Neonatalsygepleje er forankret i Faglig Selskab for sygeplejersker, der arbejder med børn og
unge under DSR.
Gruppen arbejder selvstændigt under Faglig Selskab for sygeplejersker, der arbejder med børn og
unge.
FORMÅL:
• At højne kvaliteten af den professionelle neonatale sygepleje i Danmark.
• At studere, udvikle og udveksle informationer, erfaringer og idéer, som kan forbedre
sygeplejen til neonatale børn og deres familier.
• At være en ekspertgruppe inden for specialet.
• At udvikle neonatalsygeplejen nationalt.
• At informere samfundet om udviklingen.
MEDLEMMER:
Alle neonatalafdelinger i Danmark har mulighed for at indstille kandidater til medlemskab af SIGNeonatalsygepleje.
Alle skal være medlem af Dansk Sygeplejeråd samt Faglig selskab for sygeplejersker, der arbejder
med børn og unge.
SIG-Neonatalsygepleje består af 6-7 neonatalsygeplejersker. Gruppen skal afspejle den nationale
neonatalsygepleje med en bred repræsentation fra hele landet og med en diversitet i forhold til
medlemmernes daglige virke inden for neonatalsygeplejen. Der lægges derfor vægt på at funktioner,
kompetencer og kvalifikationer inden for ledelse, udvikling, uddannelse, forskning, basispleje og
intensivpleje i videst mulige omfang er repræsenteret.
Gruppen konstituerer sig med formand (kontaktperson) og kasserer ved første årlige møde.
Man kan være medlem så længe, man er aktiv deltagende og arbejder indenfor neonatalsygeplejen.
Når et medlem fratræder, annonceres den ledige plads i Børnesygeplejersken og ved mail til
neonatalafdelingerne. Interesserede sender ansøgning til SIG-Neonatalsygepleje, som efter samtaler
udvælger et nyt medlem, der opfylder kommissoriets kriterier for bred repræsentation og vil arbejde
aktivt for SIG-Neonatalsygeplejes formål.
HANDLINGSPLAN:
SIG-Neonatalsygepleje planlægger årligt Landskursus for neonatalsygeplejersker mhp. udvikling af
den nationale neonatalsygepleje.
Planlægger en årlig temadag for neonatalsygeplejersker og andre relevante sundhedsprofessionelle.
Udarbejder, implementerer og opdaterer klinisk retningslinje om smertescoring af neonatale børn.
Sørger for jævnlige indlæg i Børnesygeplejersken fra Landskursus og temadage.
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Deltager i relevante kurser og kongresser, som øger ekspertviden i neonatalsygepleje. Opdaterer
hjemmeside for neonatalsygeplejersker, www.neonatal.dk mhp. vidensdeling og vidensformidling
til neonatalsygeplejersker.
SIG-Neonatalsygeplejes fokus indtil nu har været neonatale smerter, forældreskab og
forældrekompetence. Nye emner vælges ved behov.

MØDEAFHOLDELSE:
Gruppen planlægger 3 – 5 årlige møder.
ØKONOMI:
Arbejdet er ulønnet.
Gruppens medlemmer får dækket kørselsudgifter (laveste takst) og forplejning i forbindelse med
møder. Kører man i bil, forsøges så vidt muligt at køre sammen.
Gruppens medlemmer kan ansøge tjenestestedet om tjenestefrihed med løn.
Donationer dækker mødeudgifter.
Budget og regnskab godkendes af DSR. Gruppen hæfter ikke personligt for SIG-neonatalsygeplejes
udgifter, og får heller ikke del i evt. overskud.
OPLØSNING:
Foreningens eventuelle formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med det
fastsatte formål og tilfalder Fagligt Selskab for sygeplejersker der arbejder med børn og unge.
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