Vedtægter for den Neurologiske Nationale Behandlingsvejledning
(nNBV) under Dansk Neurologisk Selskab
Styregruppens sammensætning og organisation:
DNS bestyrelse sammensætter styregruppen.
Styregruppens medlemmer udpeges af DNS bestyrelse og sammensættes således:
 Neurologer med ekspertise og interesse for organisation og udvikling af retningslinjer –
bredt sammensat mht. subspecialer og geografisk tilhørssted
 Mindst et medlem skal være medlem af DNS bestyrelse
 Mindst et medlem skal være neurolog under uddannelse
 Mindst et medlem skal være praktiserende neurolog
Styregruppen er selvkonstituerende.
Styregruppen kan ad hoc inddrage nye medlemmer efter behov, efter godkendelse af DNS’
bestyrelse.

Formål for styregruppen:
Drive udviklingen og vedligeholdelsen af en neurologisk national behandlingsvejledning (nNBV),
der skal understøtte et ensartet højt behandlingsniveau på landsplan.

Styregruppens opgaver:









Udforme nNBV skabelonen
Definere emneområderne, som skal dækkes af nNBV
Definere emneansvarsområder, der grupperes under én redaktion
Udnævne redaktionsmedlemmer iht. vedtægter efter input fra relevante subspecialegrupper
Løbende evaluere og evt. justere modellen for udformning
Sende beslutningsreferater fra udvalgets møder til bestyrelsen for DNS
Opsætte model for løbende faglig opdatering af nNBV
Udarbejde plan for implementering af nNBV i samarbejde med DNS’ bestyrelse

Formål for redaktionerne og arbejdsgrupperne herunder:
Bistå i udformningen af en neurologisk national behandlingsvejledning, der skal understøtte et
ensartet højt behandlingsniveau på landsplan.

Redaktionernes opgaver:







Definere, indkalde til og forestå relevante arbejdsgrupper, således at hele redaktionens
ansvarsområde tilgodeses
Udpege forfattere og referenter
Koordinere og styre fordelingen af og omfanget af vejledninger der på tilfredsstillende vis
dækker tildelte emneområder
Forestå udformningen af nationale behandlingsvejledning(er) indenfor tildelte område
efter anvisning fra nNBVstyregruppen
Løbende opdatere og vedligeholde vejledninger indenfor tildelte emneområder på højt
fagligt niveau
Rettidigt orientere og rådgive styregruppen fx ved faglige eller praktiske problemer der ikke
kan løses tilfredsstillende i redaktionen og dens arbejdsgrupper, ved behov for udskiftning i
redaktionen mv.

Redaktionernes sammensætning og organisation:
En redaktion består af 7 medlemmer.
Redaktionens medlemmer udpeges af styregruppen efter indstilling fra relevant(e)
subspecialegrupper og sammensættes således:
 1 speciallæge + 1 læge under uddannelse fra hver uddannelsesregion i Danmark.
 1 medlem af nNBVstyregruppen
Redaktionsmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen.
En redaktion konstituerer sig med en formand, som er valgt for et år ad gangen. Samme formand
kan højst sidde 5 konsekutive år, og ved nyvalg skal formanden være ansat i en anden
uddannelsesregion end den afgående formand.

Arbejdsgrupperne og forfattere:
En Redaktion kan have én eller flere arbejdsgrupper under sig.
Redaktionerne udsender åben invitation til DNS medlemmerne til deltagelse i arbejdsgrupperne.
Alle medlemmer af DNS kan tilmelde sig en eller flere arbejdsgrupper og deltage i arbejdet.
Arbejdsgrupperne vejleder redaktionen i sammensætningen af/dispositionen af vejledninger, der
på tilfredsstillende vis dækker gruppens emne, og i valget af forfattere og referenter.
Redaktionsformanden udpeger efter vejledning fra redaktionen og arbejdsgrupperne min 2
forfattere og min 2 referenter til hver vejledning/kapitel hørende under redaktionsgruppen. Disse
kan, men behøver ikke, være medlemmer af redaktionen.
Alle der melder sig til en arbejdsgruppe har lejlighed til at kommentere på de vejledninger der
udarbejdes indenfor arbejdsgruppens område.

Aflønning:
Arbejdet foregår ulønnet.

Forfatterskab til en vejledning:
Som forfattere til en given vejledning angives de til enhver tid af reaktionerne udpegede forfattere
til seneste revision (Dvs. at et forfatterskab kan gå i arv og at man ikke fortsat bliver krediteret, når
man udtræder af forfattergruppen. Dette gælder også uanset at der evt. kun er foretaget mindre
justeringer).

Ansvar:
Forfatterne til en vejledning har løbende ansvar for at det faglige niveau er opdateret og
tilstrækkeligt højt.
Redaktionerne har ansvaret for udvælgelsen af forfatterne.
Styregruppen har det endelige ansvar og beslutningsansvar ved tvister der ikke kan løses internt i
en redaktionsgruppe.
DNS står som afsender for den samlede nNBV.
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