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Det 7. sygeplejesymposium afholdes år 2012. Symposiegruppen er derfor nu i gang 
med at forberede dette sygeplejesymposium. De tidligere symposier har været velbe-
søgte og fået overvejende positiv kritik.

Formålet med symposiet er :

-  at stimulere den sygeplejefaglige udvikling, synliggøre denne og dermed også hold-
ninger til sygeplejen.

-  at skabe et såkaldt øverum for sygeplejerskerne til at få præsenteret deres projekter, 
specialer og udviklingstiltag, hvilket stimulerer til videre præsentation på nationalt og 
internationalt niveau.

Du kan her fortælle om dit sygeplejefaglige projekt ved at indsende et abstrakts. Master 
og kandidatspecialer kan ligeledes danne baggrund for et abstrakts og præsentation 
på symposiet. Der er mulighed for både en mundtlig præsentation og en posterpræ-
sentation omhandlende sygeplejeprojekter og specialer af klinisk, organisatorisk, 
undervisende eller udviklings/forskningsmæssig karakter. 

Tekniske retningslinier for abstrakts samt tilmelding af abstrakts findes på 
www.sygeplejesymposium.rn.dk . Senest tilmelding af abstrakt d. 16. marts 2012.
Tilmelding til selve symposiet skal ske via hjemmesiden senest d. 20. april 2012

Der uddeles hvert år en posterpris til den bedste poster.
Det er deltagerne i symposiet, der udvælger denne via afstemning.

Hold øje med hjemmesiden www.sygeplejesymposium.rn.dk

For alle sygeplejersker

Det 7. sygeplejesymposium



Stemningsbilleder fra sidste symposium...



Symposiegruppen består af: 

Anne Dorthe Bjerrum, formand for symposiegruppen, oversygeplejerske, 
Kardiologisk Afdeling, Hoved- Orto- og Hjertecenter, Aalborg Sygehus

Lena Thomsen, Klinisk koordinator i sygeplejerskeuddannelsen, 
Professionshøjskolen University College Nordjylland 

Lise Hansen, kst. oversygeplejerske, Gynækologisk og Obstetrisk afdeling, 
Anæstesi- Børne- og Kirurgicenter, Aalborg Sygehus

Tove Pank, Klinisk uddannelseskoordinator, 
Psykiatrien Region Nordjylland

Meriam van der Male, klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske, 
Endokrinologisk afdeling, Medicinsk Center, Aalborg Sygehus

Elisabeth Birnbaum, oversygeplejerske, 
1. afdeling, Anæstesi- Børne- og Kirurgicenter, Aalborg Sygehus


