
SIG-Neonatalsygepleje søger to nye medlemmer 

SIG-Neonatalsygepleje er en speciel interessegruppe forankret i Faglig Selskab for sygeplejersker, der 

arbejder med børn og unge (FS7) under DSR.  

SIG-Neonatalsygeplejes formål er: 

 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. 

Alle neonatalsygplejersker i Danmark har mulighed for at sende en ansøgning til SIG-Neonatalsygepleje. 

Ansøgeren skal sikre sig opbakning fra sin ledelse. Specifikt søger vi medlemmer, som arbejder på en 

neonatalafdeling, der ikke på nuværende tidspunkt har medlemmer i SIG-Neonatalsygepleje. Alle i SIG-

Neonatalsygepleje skal være medlem af FS7 og dermed af Dansk Sygeplejeråd. 

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 den kliniske neonatalsygepleje, ledelse, udvikling, uddannelse og 

forskning i videst mulig omfang er repræsenteret i SIG-Neonatalsygepleje. 

Du skal have lyst til at arbejde med udvikling af neonatalsygeplejen i Danmark. Du skal ligeledes have lyst 

til at tage del i gruppens arbejde omkring søgning og læsning af videnskabelige artikler. Sammen med 

gruppen vil du deltage i varetagelse af gruppens arbejdsopgaver f.eks. i forhold til planlægning af temadage 

og landskurser. Der holdes ca. 5 heldagsmøder årligt med betalt transport. Gruppens arbejde er ulønnet.  

Ved at deltage i SIG-Neonatalsygepleje får du et fagligt inspirerende netværk på landsplan med mulighed for 

at dele viden og erfaring indenfor neonatalsygeplejen. Gruppens kommissorium kan læses på 

www.neonatal.dk. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til et af gruppens medlemmer: 

Helle Haslund: hht@rn.dk  
Tenna Salmonsen: tennsalm@rm.dk    

Kristina Garne Holm: kristina.holm@rsyd.dk                                                                                             

Sanne Allermann Beck: sanne.allermann.beck@regionh.dk  

Ragnhild Måstrup: ragnhild.maastrup@regionh.dk  

Begrundet ansøgning og CV sendes pr. mail inden 15. marts 2023 til formand Helle Haslund. 
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