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REFERAT AF INITIERINGMØDE FOR STYREGRUPPEN FOR LANDSDÆKKENDE
KLINISKE RETNINGSLINJER FOR NEUROLOGI
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Deltagere:
Peter Johanssen, RH
Claus Ziegler Simonen, Aarhus Sygehus
Christian Pilebæk Hansen, Hillerød Sygehus
Henrik Boye Jensen, OUH
Søren Bak, OUH
Siska Frahm- Falkenberg, Roskilde Sygehus, medlem af bestyrelsen
Anders West, Glostrup Sygehus, medlem af bestyrelsen
Mads Ravnborg, Formand for DNS
Fraværende:
Flemming Bach, Ålborg Sygehus
Christina Kruse, Herlev Sygehus, medlem af bestyrelsen
Mødestart var forsinket af stormen
16:50: Velkomst (formanden)
Ole Gøtzche gennemgik baggrunden for den kardiologiske Nationale Behandlingsvejledning (NBV) og beskrev organisering af de årlige opdateringer.
Styregruppen (kaldet NBV-udvalget) bestående af 10 speciallæger (geografisk og ”politisk”
fordelt), har ansvaret for den samlede udgivelse, men uddelegerer opgaverne til arbejdsgrupper, hvis nucleus består af 8-10 medlemmer, hvor iblandt én er formand. Alle selskabets medlemmer kan melde sig til arbejdsgruppen. Nucleus vælger min. 2 forfattere (oftest
2-6) og min. 2 referenter til hvert kapitel. Disse kan, men behøver ikke, at være medlemmer af nucleus.
Arbejdet foregår ulønnet bortset fra webmaster.
NBV arbejder med en fast skabelon og præsenterer fortrinsvist data med tabeller, lister og
figurer (algoritmer). Der medtages ikke information om evidensniveau eller referencer.
kNBV danner baggrund for nationale vejledninger i kardiologi på alle niveauer i Danmark
og følges i hele landet som primær vejledning af alle kardiologer og det er valgt at ved evt
uoverensstemmelser (som er sjældne og naturligvis søges undgået) vægter NBV over an-
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dre vejledninger. Webudgaven alene har ca 250.000 hits om året og dertil kommer en meget anvendt smartphoneversion.
Samtlige kapitler revideres årligt og arbejdsgrupperne og forfattergrupperne er evigt i live
med løbende udskiftninger.
Ole Gøtzche blev takket for sin præsentation.
MR indledte med at opridse formål og rammer samt "produktets" relation til eksisterende
Nationale Kliniske Retningslinjer, Internationale og nationale guidelines, samt de regionale
retningslinjer og instrukser, som er knyttet til DDKM
Bestyrelsen har valgt at igangsætte udarbejdelsen af landsdækkende retningslinjer for at
- sikre ensartethed i behandlingen på landets neurologiske afdelinger
- sikre hurtig og nem adgang til "state of the art" information om behandling af neurologiske
sygdomme
- at understøtte den kliniske uddannelse af yngre læger i specialet.
SF introducerede kommissorium for styregruppen,
Gruppen indledte herefter en brain storm:
Efter omfattende diskussion skabtes konsensus om følge kardiologernes model. Det vælges derfor også at vores vejledning skal hedde neurologisk National Behandlingsvejledning
i tråd med kardiologernes navngivningsvalg.:
Styregruppen definerer antallet af arbejdsgrupperne og disses arbejdsområder og indgår
aftaler med arbejdsgrupperne om deadlines for levering af kapitler. Styregruppen udarbejder den skabelon, som skal anvendes til alle kapitler og afsnit og udarbejder en instruktion
for udarbejdelsen af indholdet. Styregruppen har det endelige redaktionelle ansvar og tilhørende beslutningskompetence.
Arbejdsgrupperne: Styregruppen inviterer subspecialeselskaberne til at udpege 6 medlemmer til kernegruppen (nucleus), 1 speciallæge og 1 uddannelseslæge fra hver af de 3
uddannelsesregioner, i alt 6 personer. Derudover deltager ét medlem af styregruppen.
Arbejdsgruppen konstituerer sig med en formand. Arbejdsgruppen udsender åben invitation til DNS medlemmerne til deltagelse i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppens formand udpeger efter vejledning fra nucleus min. 2 forfattere og min. 2 referenter til hvert kapitel. Disse
kan, men behøver ikke, være medlemmer af nucleus.
Den Neurologiske Nationale Behandlingsvejledning (nNBV) skal primært være et systematisk ekstrakt af eksisterende guidelines og referenceprogrammer – altså sekundærlitteratur.
Kildeprioriteringen vil være:
1. NKR
2. Nationale guidelines og referenceprogrammer
3. Internationale guidelines
Der er enighed om at evidensniveauet angivet i kilden skal ledsage de enkelte vejledninger
– uden at dette må kompromittere læsbarheden.
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Styregruppen mødes primo 2014. SF står for indkaldelse. Organisation, struktur og arbejdsprincipper skal være færdiggjort til forelæggelse for bestyrelsen primo marts 201, således at programmet kan fremlægges ved årsmødet.
Arbejdsfordeling:
SF vælges som formand for styregruppen*.
HBJ og SB påtager sig at undersøge strukturen af en række lignende platforme mhp udformning af skabelonen.
CP påtager sig at komme med et forslag til kapitlerne på baggrund af specialevejledningen.
SF vil lave et kort indlæg om GRADE, der anvendes af sst til NKR.
Arbejdsform:
arbejdet i styregruppen skal i videst muligt omfang gennemføres ved e-mails og videokonferencer. SF laver en fælles mailadresse: NBVstyregruppen@neuro.dk, der kan anvendes
som shortcut ved kommunikation.
Økonomi:
Ej fastlagt. Som udgangspunkt bør regionerne støtte udgifter i forbindelse med arbejdet,
der i øvrigt vil være ulønnet. DNS afholder i første omgang udgifter ifm styregruppens møder.

V.h.

Mads Ravnborg
Formand for DNS
* Efter mødet er det besluttet at MR beklæder formandsposten og at SF bliver næstformand i styregruppen.
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