Referat:
nNBV styregruppemøde d.6.maj 2020 kl 14-15 på SKYPE
Dagsorden:
14-14.05: Velkommen og rammer. Plan om nyt dagsmøde på POSTEN. (Mads)
14.05-14.20: Formandsskifte, herunder formel overdragelse (Mads/Jesper)
14.20-14.30: Kort præsentationsrunde. Nye medlemmer (Siska/Alle).
14.30-45: Kort statusrunde fra alle redaktionsgruppeformænd (Finn, Claus, Morten, Christoph,
Helge, Tina)
14.45-48: Kort status om webmasterskab (Siska)
14.48-55: Om fremtidige backup-løsninger (Asher)
14.55-15: Evt.
Indkaldt: Mads Ravnborg, Jesper Erdahl, Siska Frahm-Falkenberg, Lise Leth Jeppesen, Asher
Lou Isenberg, Finn Sellebjerg, Claus Ziegler Simonsen, Morten Blaabjerg, Christoph Beier,
Helge Kasch, Tina Dysgaard
Afbud: Tina og Lise
Tilstede: Mads, Jesper, Siska, Asher, Finn, Claus, Morten, Christoph, (Helge – delvist med pr
tlf)
Referent: Siska

Formandsskifte:
Mads informerede om, at han har valgt at trække sig som formand.
Efter aftalte med nuværende DNS-formand Lise Korbo vil man fremover formelt forsøge at
binde formandsskabet for nNBV sammen med DNS-formandsskabet, således at man som
afgående DNS-formand overtager nNBV-formandsskabet. Ny formand er således Jesper Erdahl
– Velkommen! Officiel annoncering af overdragelse vil foregå ved DNS årsmøde i august 2020.
TAK til MADS
Opdatering af medlemmer af styregruppen:
• Jesper Erdahl overtager formandspost fra Mads (se ovenfor)
• Asher Lou Isenberg er valgt som ny YNNN repræsentant ved YNNN GF i jan 2020. Han
overtager fra Frederik Winsløw. Asher overtager desuden webmasterskabet fra Siska.
• Christoph Beier har overtaget formandsskabet i redaktionsgruppe E fra Annette Sidaros,
der dog fortsætter i redaktionsgruppen.
• Jesper Gyllenborg er trådt ud ifm overtagelsen af ny stilling. (Pladsen som rep for
ledende overlæger således formelt set vacant).
Status:
B/Finn: Mgl. opdateringer af vejl., da det har været svært at få forfattere i tale. Er undervejs
med rykkerplan. Fuldtallige på medlemmer – dog obs på webmaster. Har opstartet proces om
nye vejledninger for sekundære neurologiske sygdomme – vil udsende plan til styregruppen.
C/Claus: Næsten alle vejledninger opdaterede. Nyt doc ”Følger efter milde hovedtraumer” på
vej. Fuldtallige med 3 nye yngre medlemmer. OBS vejledninger, der kan have organisatoriske
konsekvenser (se nedenfor).
Rehabiliteringsvejledninger – tidl. aftalt med Claus, Lise og Mads som tovholdere - har ligget
stille, men genoptages nu.

D/Morten: Undervejs i opdateringsproces, dog med en del hængepartier. Håber at være klar
ved årsmødet i august. Har nye docs ”NPH” og ”akut demens” undervejs. Mgl. senior medlem i
Nord – Morten sender opslag til Siska til neuro.dk.
E/Christoph: Næsten alt ajour. Nye docs ”Kørekort og gliomer” samt ”osteoporose og
epilepsimedicin” undervejs. Fuldtallige med 1 nyt yngremedlem i øst.
F/Helge: Næsten alle vejledninger opdaterede eller lige på trapperne. Mgl dog at følge op på
referentstatus. Har fortsat nye docs om ”toxicologi” i støbeskeen. Fuldtallige.
G/Tina: ?
Webmasterskab:
Asher overtager webmasterskabet fra Siska.
Asher informerer om eksisterende backupløsninger – (findes på wordpress + via webhotel +
via aftale med onlinesynlighed.dk + hos redaktionsgrp).
Som yderligere back-up OG som backup på versionsstyring (findes kun på wordpress + hos
redaktionsgrupper) tilføjer Asher 1) kopi på USB-nøgler (kopi hver 3.måned) samt 2)
”skyggeside” online. Yderligere opdatering på næste møde.
Når en vejledning opdateres
• Generelt: Det aftales, at der foreløbigt ikke tilbydes adgang til gl. vejledninger for den
alm. bruger MEN at der tilføjes tekst på nNBV forside om, at man kan kontakte
webmaster ved behov for at vide hvad der stod i en given vejledning på et givent
tidspunkt (fx ifm klagesager). Behovet forventes at være lille i volumen.
• Det diskuteres at minimere normativt sprogbrug så vidt rimeligt.
• Jesper vil overveje/komme med forslag til disclaimer til forsiden til næste møde.
• Mindre ændringer: Det aftales, at der fremover indføjes et afsnit i starten af hver
vejledning med ultrakort resume af ”nyt siden sidst” - påhviler forfatter/redaktionsgrp.
• Større ændringer: Ved nye vejledninger/større opdateringer skal
redaktionsgruppeformand fortsat skrive opslag til bloggen på neuro.dk (sendes til
webmaster + DNS-rep., dvs Asher + Lise).
• Store ændringer, der har direkte impact på organisationen af behandling: Det aftales,
at vejledninger med et sådant potentiale fremover skal i høring i DNS og derefter evt.
blandt de ledende overlæger – konkret ved at redaktionsgruppeformand informerer
styregruppen + kontakter DNS styregrp-rep + DNS formand (Lise + Lise) direkte.
Næste møde:
Face-to-face POSTEN, Odense tirsdag d.8.september kl 10-14.

