Referat nNBV styregruppemøde
POSTEN i Odense, Østre Stationsvej 35, Odense
Tirsdag d. 8. sept. 2020 kl. 10.00-14.00
Indkaldt: Jesper Erdal, Siska Frahm-Falkenberg, Lise Leth Jeppesen, Asher Lou Isenberg, Finn Sellebjerg, Claus Ziegler Simonsen, Morten Blaabjerg,
Christoph Beier, Helge Kasch, Tina Dysgaard
Tilstede: Jesper, Siska, Lise, Asher, Finn, Claus, Morten, Christoph, Tina
Afbud: Helge
Referent: Siska
Punkt
Godkendelse af sidste
referat fra 060520
(genudsendt d.31.08.20
på mail).
Status på brug af nNBV
(Asher)
Kort gg af styregruppen
og rollefordeling. Vi har en
vakant plads for rep. for
ledende overlæger ->
plan? (Jesper/Siska)
Meddelelser fra den nye
bestyrelse for DNS (og evt
YNNN?) (Lise/Asher))
Statusrunde på
redaktionsgrupper –
fungerer de? Behov for
udskiftninger? (Finn,
Claus, Morten, Christoph,
Helge, Tina)

Ordstyrer: Jesper
Referat
Godkendt

Gg. af statistik på tiltagende brug over tid (nu omkring
25.000 hits/md) over tid + topsøgninger
Vacant DNO (længe) plads diskuteres. Besluttes at
tilbyde DNO repræsentant – enten som fuldgyldigt
medlem eller som kontaktperson for styregruppen
Vacant rep for ledn ovl diskuteres. Besluttes at tilbyde
erfa-grp for ledn.ovl indstillingsmulighed – gerne en rep
fra ikke-universitetssygehus
Lise: Intet nyt fra DNS – afv konstituerende møde dd.
Asher: Fra YNNN efterspørges vejl. om organdonation

Intet nyt fra grp F. Øvrige grupper besatte og
velfungerende - fraset grp D, der barsler med opslag på
yngre i syd. Flere nye webmastre.
Generelt tungt at få forfattere og referenter til at
opdatere/svare mails. Overvejelser og erfaringer deles.

Aftaler/Plan
Asher lægge dagsorden + ref på neuro.dk

Asher fremsende statistikopdateringer til webmastergruppe
+ styregruppe ca. hvert kvartal
Jesper kontakte DNO
Jesper kontakte ERFA-grp for ledn ovl.

Tina (sammen med Claes X neuroanæstesiolog? Ref evt
Nils Agerlin? Og gerne en fra Syd/Vest): Komme med
udkast til kort vejl om hjernedød og neurotraumer med
relevante links (placeres under grp C?)
Asher: Udsende Hvidbog til webmasters
Morten: Fremsende opslag til Asher
Asher: udsende link til Boomerang

Nye tiltag på
hjemmesiden og for
webmasters - (Asher)
Gennemgang af back-up
og versionsstyring (Asher)

Hvor er vi mht.
dækningsgrad? Skal vi
have flere/færre
vejledninger? (Siska) A)
Kort runde fra
redaktionsgruppeformænd
indleder diskussionen.
(Finn, Claus, Morten,
Christoph, Helge, Tina).
B) Followup på tidligere
aftaler (Siska/alle). C)
Diskussion (Alle

Status på opdateringer.
Mulighed for at tilmelde sig mail ved opdateringer.
Hvidbog for webmasters.
FB-gruppe f webmasters
Backup via webhotel (simply), Nnbv2, harddisk,
onlinesynlighed.dk vurderes tilstrækkeligt.
Tilgang til tidl. Versioner holdes foreløbigt som mulighed
hvor webmaster kontaktes (behovet formentligt lille)
Finn/B: Vanskeligt at få opdateret eksisterende
dokumenter.
Endnu mere vanskeligt at løfte opgaven med at få lavet
dokumenter indenfor tidl. aftalte sekundære neurologiske
symptomer og hjælp til den tilsynsgående neurolog.

Asher: Tilføje tags til hvidbog

Siska/F: Toxicologi status ukendt (Helge)

Lise: Tager fat i Kaare Sverinsen og kommer med udkast til
revision/opdaeling af eksiterende dok.

Finn (i samarbejde med Jesper/evt yngre): Komme med
oversigt over behov for dokumenter indenfor sekundære
neurologiske symptomer (blæredysfunktion mv.). De der
ikke kan varetages af gruppe B, må fordeles i andre
redaktionsgrupper.

Claus/Lise /C: Rehab strandet lidt
Claus: Finde referenter til rehab (fx Lars Storr ROS?)
Morten/D: En lang række nye docs Færdige/næsten
færdige – herunder overvejelser om restrukturering af
menu.

Tina: Kontakte potentielle forfattere til dok om neurotraumer
(fx Kaare Fuglholm, Nils Wolfram)

Tina/G: Overvejelser om diabetisk neuropati, amyloidose,
smallfibre neuropati, autonom dysfunktion i egen gruppe

Tina/Siska: Skubbe til CTS + nye vejl. (dropfod, drophånd,
proximal kraftnedsættelse)

Tina/G: PNStraumer, CTS strandet lidt

Morten: Overveje ny vejl om ataxi

Asher: Han og en grp andre yngre neurologer udarbejder
lommekort på baggrund af nNBV. Bred enighed om at
indarbejde dette i nNBVarbejdsgrupperne – mhp
indbyrdes sparring og evt inkoperation.

Asher: Indgå i dialog med og fremsende lommekortforslag
til relevante redaktionsgruppeformænd mhp indgåelse i
arbejdsgrupper. OBS dato på lommekort.

Morten: Vi kan med fordel bruge flere visuelle virkemidler i
de enkelte dokumenter.

Alle redaktionsgrupper: OBS på flere figurer, billeder,
flowcharts, punktopstillinger
Asher udsende link/vejl til anbef. pgm til at lave
flotte/nemme flowcharts til styregruppe + webmastergruppe
Siska: Skrive til Helge/F mhp Toxicologi-doks-status - ggs
ved næste møde.

Gennemgang af menuen
på nNBV – kan vi
simplificere = forkorte?
(Asher/Siska)

Diskussion af menuen. Form og konsekvens.
Overvejelser om alternative opsætninger. Foreløbigt
fortsættes med aktuelle - med visse tilretninger og
forsøgsvis alternativ opsætning via tags samt tilføjelse af
symptomer

Morten: Ændring af ”SCA og genetik” til mere ”logisk”
menu/titel
Claus: Oprette selvstændigt dok ”kørekort og apo”, der skal
ligge med de øvrige kørekortsdokumenter og linkes til fra
apo-dok.
Asher: 1) Forsøge ”symptom-opdeling” via topmenu 2)
tilføjelse af tags…

Visioner. Hvor skal vi
hen? Hvordan holder vi os
levende, relevante og upto-date? (Alle)

(se andre pkt)

Fremtidig mødekadence, form og -sted. Dato for
næste møde.

1 årligt Face-to-face heldagsmøde i Odense medio sept.
+ Skype ultimo januar, ca 1 t + SKYPE medio maj ca 1 t

Siska udsende doodleforslag til januarmøde

Evt.

Jesper/Claus: Erfaringer om at sende potentielt
”kontroversielle” vejledninger i høring/varsko-runde hos
ledn.ovl. via DNS -> positivt. Vi fortsætter med denne
praksis – det må være redaktionsgrp der er obs på
hvornår der er behov herfor.

Siska: udsende referat

