
             
 
Kære Medlemmer 
 
Alle er i fuld gang igen efter en fantastisk sommer. Vi har lige afholdt vores 2-dages bestyrelsesmøde i 
København. Planlægningen med temadagen i 2019 er i fuld gang. Vi kan endnu ikke løfte sløret for 
emnet, men lover igen i år at lave en særlig spændende og billig dag for vores medlemmer. 
 
Vi har indstillet flere af vores medlemmer til arbejdsgrupper under DASYS. Anni Jungdal er kommet 
med i gruppen for udarbejdelse af nationale redskaber til funktionsevnevurdering til mennesker med 
erhvervet hjerneskade. Diana Schulz Knudsen fra Århus Hovedpineklinik er optaget i hovedpine-
gruppen. 
 
Vores Generalforsamling blev afholdt den 13. september og der kommer et særskilt referat. Mette 
Nørtoft, specialeansvarlig sygeplejerske fra Hammel Neurocenter er vores nye medlem i bestyrelsen 
og erstatter Tanja Hyldahl der har skiftet job og trådt ud af bestyrelsen, alle øvrige fortsætter i 
bestyrelsen. Vivi Nielsen fortsætter som formand og kasserer, Ann-Sophi Jappe næstformand, Ole 
Abildgaard WEB og international repræsentant. Jan Barasinski WEB-ansvarlig og Dorte Aldershvile 
sekretær og kasserer. 
 
Region Midt har lavet et Neurodiplom og FSNS har været med ved udarbejdelsen af uddannelsen. 
Første hold har været igennem og det var en stor succes.  
 
FSNS er blevet kontaktet om etableringen af en ny SIG-gruppe(Særlig Interesse Gruppe) inden for 
Hovedpine og migræne under FSNS.   
Bestyrelsen har besluttet at støtte oprettelsen. 
I forvejen har vi SIG-gruppen for sklerose. 
 
EANN afholder den 11. neurosygepleje-konference i Manchester den 19.-22. marts 2019 og abstract-
deadline er 16. december 2018: http://www.neuro2019.org/abstracts.php 
Husk at du kan søge legater på 1500 kr hos FSNS, hvis du har været medlem mindst 1 år, vil 
vidensdele med indlæg til FSNS hjemmeside og har et godkendt abstract indenfor neurosygeplejen. 
Der er løbende ansøgningsfrist og behandlingstiden for ansøgningen er ca. 3 uger.  
 
Læs mere på: https://dsr.dk/fs/fs15/oekonomisk-stoette-fra-fsns 
 
Vi tilstræber løbende at holde Jer orienterede via Facebook og hjemmeside, når der kommer nyt eller 
vi søger medlemmer til arbejdsgrupper. Dette referat bliver lagt på vores hjemmeside. Husk at du kan 
få en mail om nyt på hjemmesiden ved at skrive dig op på: 

 
https://dsr.dk/fs/fs15/nyhed/laes-nyheder-fra-dit-faglige-selskab 

 
 
FSNS tæller nu 200 medlemmer. 
 
 
I er altid velkommen til at kontakte os på: neurosygeplejersker@gmail.com 
 
 

Næste bestyrelsesmøde 6. december 2018 i Odense. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Dorte Aldershvile 
Sekretær 
September 2018 
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