
Beretning for ARMONI 2007.  
 
Redaktionsgruppen har bestået af Jens Peter Johansen, Niels Kjærgaard Jørgensen, Jens Brandt, 
David Sherson, Ole Carstensen, Anette Kærgaard, Kurt Rasmussen og Jens Christian Jensen. 
 
Det praktiske arbejde er lavet af den faglige redaktør, Ole Carstensen og sekretær Mette Lene 
Christensen.  
 
Den faglige redaktør er ansvarlig over for DASAM’s bestyrelse vedrørende det faglige indhold, 
økonomi og tekniske drift af ARMONI samt tildeling af adgang og instruktion af bidragsydere 
 
Der holdes to møder i redaktionsgruppen. Det ene i forbindelse med årsmødet og det andet i 
efteråret. 
 
Det forløbne år er gået med at revidere instrukser, der er ældre end to år. En del af de ældste 
instrukser er nyskrevet og har derfor været igennem samme review som nye instrukser. Proceduren 
for dette er som følger 
 

1. Første gennemskrivning ved forfatter 
2. Vejledningen sendes til review ved reviewer. 
3. Redaktøren retter til efter review og sender det retur til forfatter til accept af rettelser og 

kommentering. 
4. Forfatter returnerer med rettelser og redaktør retter til 
5. Vejledningen sendes ud til de ledende overlæger og Armoni superbrugerne, med anmodning 

om at man diskuterer og reviewer vejledningerne på klinikkerne inden for fire ugers periode 
6. Tilbage til forfatter, hvis der er behov for rettelser. 
7. Lægges ud til debat på Armoni i fire uger 
8. Lægges ind på Armoni som godkendt. 

 
Det er en ret omfattende procedure, der oftest kan tage fra 3 til 6 måneder og spørgsmålet er om det 
er for omfattende en proces.  
Der er i 2007 udfærdiget tre nye instrukser. Tre er omskrevet, 14 er revideret. 

 
Det har ikke været drøftet, hvordan vi sikrer en ligelig fordeling af opgaver. Der har været en aftale 
med Århus AMK om samarbejde om nye instrukser, hvilket betyder at ud af de 33 vejledning der er 
færdige, har AMK Århus været forfatter af de 11, AMK Herning 7, Skive, Glostrup og Vejle med 
hver 3. Der er forslag til i alt 40 emner, hvilket betyder der stadig er 7, der ikke er færdige. Heraf er 
der sat forfatternavn på de 4, der skulle være på vej. Det er vigtigt at vi alle fortsat deltager i 
arbejdet med de faglige vurderinger og instrukser. En opbakning herfra er nødvendig, hvis 
ARMONI skal nå frem til at blive et generelt anvendt værktøj. 
Listen over ønskede vejledninger laves af redaktionsgruppe efter indput fra afdelingerne. 
 
Der er lagt en række patientinformationspjecer ud på ARMONI, som er udarbejdet af Glostrup og 
Herning. Disse har ikke i samme omfang været debatteret og bør måske undergå lignende review 
som de kliniske vejledninger.  
 
Der har været afholdt et møde/kursus for superbrugere i Odense i januar 2008. med 9 deltagere, der 
skulle lette brugen af ARMONI til udvikling af lokalsider. 



Ud over instrukserne er det meningen, at ARMONI skal være et informationssystem, som kan være 
indgang for arbejdsmedicinernes, unge som gamles, søgen af viden. Vi vil meget gerne have input 
fra medlemmerne. Redaktionen vil redigere nænsomt, således, at ARMONI fortsat fremstår 
overskueligt og har en bred dækning blandt medlemmerne. ARMONI giver mulighed for at lægge 
rapporter og artikler på et fælles område.  
 
Kalenderen søges opdateret med alle relevante møder, og alle opfordres til at maile oplysninger om 
møder til melec@ringamt.dk eller hecolc@ringamt.dk. Nyheder og vigtige aktiviteter vil når der er 
nogen ligge på ARMONI’s forside. Vi vil gerne påpege at den faktisk er den mest opdaterede og 
relevante aktivititetskalender der eksisterer på det arbejdsmedicinske område. 
 
ARMONI bør også være et debat- og kommunikationsforum og systemet giver rigelige muligheder 
herfor. Det er stadig kun de yngre medlemmer som har opdaget det. Der er oprettet 
diskussionsgrupper, som er tilgængelige for alle medlemmer eller det er muligt at have et forum, 
som kun er tilgængelig og kan ses af en udvalgt gruppe. Det er der flere grupper der benytter sig af. 
Til et indlæg kan der vedhæftes filer, så det er muligt at bruges systemet til udvalgsarbejde, 
udarbejdelse af artikler m.m.  Vi opfordrer alle til at bruge det.  Man kan tilmelde sig en eller flere 
diskussionsgrupper, så der kommer e-mail, når der er nye indlæg.  
 
En del af ARMONI er offentlig og der er indtil videre kun et beskedent antal besøgende. Nogle få 
hundrede pr. måned.  
 
Det er de arbejdsmedicinske klinikker der finansiere Armoni. Der er lavet en aftale med DBO, at 
speciallægerne i BST har adgang og finansierer Armoni med 7.500 kr. Første gang fra 2007. Det 
var aftalt med DASAM at økonomi og regnskab blev overtaget af DASAM’s bestyrelse. Det viste 
sig at være ret besværligt, pga. systemernes krav om elektronisk fakturering etc. Derfor har 
Hospitalsenhed Vest regnskabsystem, håndteret det i 2007 og er villig til at gøre det fremover 
(afgift 3% af omsætning). Regnskabet viser et overskud på godt 100.000. Budgettet for 2008 lægger 
op til en udgiftsøgning på 10 %. (bilag vedlagt).  
 
På redaktionsgruppens vegne 
Ole Carstensen 
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