
Beretning for ARMONI 2008.  
 
Redaktionsgruppen har bestået af Jens Peter Johansen, Niels Kjærgaard Jørgensen, Jens Brandt, 
David Sherson, Ole Carstensen, Anette Kærgaard, Kurt Rasmussen, Hanne Knudsen og Jens 
Christian Jensen. 
 
Det praktiske arbejde er lavet af den faglige redaktør, Ole Carstensen . 
 
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 brugere og 
bidragsydere. Det er de arbejdsmedicinske klinikker og DBO der betaler driften af systemet. 
 
Der holdes to møder i redaktionsgruppen. Det ene i forbindelse med årsmødet og det andet i 
efteråret. Det sidste år har det været svært at samle redaktionsgruppen, pga. afbud og andre 
aktiviteter hos medlemmerne. 
 
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. Der er 
revideret 7 instrukser. Villigheden til at deltage i revisionen blandt de oprindelige forfattere har 
været der, men det er knebet med tiden, hvorfor redaktøren har revideret knap halvdelen selv. Der 
er faktuelt kun færdiggjort en ny vejledning i 2008, men der er 6 under skrivning. Produktionstiden 
er for de fleste vejledninger over et år.  
 
Proceduren for udfærdigelse af vejledninger 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.  

 
Det har ikke været drøftet, hvordan vi sikrer en ligelig fordeling af opgaver mellem klinikkerne. Det 
er redaktionsgruppen, som har foreslået forfattere til nye instrukser. Efterfølgende har redaktøren 
kontaktet den foreslåede og spurgt. Igen her har der været stor velvilje blandt de adspurgte, men 
dårlig tid.  
I Herning har vi ladet yngre læger i introduktionsstilling udarbejde en instruks under vejledning, 
som en del af uddannelsesplanen.  
Det er stadigvæk ulige fordelt, hvor meget de enkelte klinikker bidrager yder i forhold til arbejde 
med udarbejdelse af kliniske vejledninger. Ud af de 29 vejledninger der foreligger, har AMK Århus 
været forfatter af de 11, AMK Herning 9, Odense, Skive, Glostrup og Vejle med hver 3.  



En opbakning herfra fra de øvrige klinikker kunne være ønskelig. Spørgsmålet er om vi kan 
efterspørge en kvote fra hver afdeling, hvor man så som afdeling kan byde ind på de vejledninger 
der mangler.  
Listen over ønskede vejledninger laves af redaktionsgruppe gerne med forslag fra afdelingerne. 
 
Der er lagt en række patientinformationspjecer ud på ARMONI, som er udarbejdet af Glostrup og 
Herning. Disse bliver nu sendt i review som de kliniske vejledninger, så der kan skabes konsensus 
om det der står i pjecerne. Patientinformationspjecer, som der ikke kan skabes konsensus omkring 
vil ikke blive lagt ud, men kan selvfølgelig bruges af de klinikker, der har lavet dem. Det opfordres 
til at de klinikker, der udarbejder patientinformation overvejer om det er noget der kan bruges af 
alle de øvrige klinikker, så de kan sendes i review og lægges i nogenlunde samme format som de 
eksisterende.  
 
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. Forskningsgrupper anvender og kan anvende systemet 
som fælles informationssystem og fildeling. Det kræver kontakt til redaktøreren for at få oprettet 
lukkede grupper på Armoni 
 
Kalenderen søges opdateret med alle relevante møder, og alle opfordres til at maile oplysninger om 
møder til 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 kunne også være et debat- og kommunikationsforum og systemet giver rigelige 
muligheder herfor. Efter en layout ændring fra cursums side er denne mulighed for at bruge blog og 
diskussionsgrupper ikke blevet brugt. Spørgsmålet er om der er så få der egentlig har behov for 
faglig udveksling udenfor egen afdeling, eller man stadig af vane bruger telefonen eller mailen, når 
man har et fagligt spørgsmål til en kollega.  
 
En del af ARMONI er offentlig. Der har inklusive arbejdsmedicinere være ca 60.000 besøgende i 
2008. Hvor mange arbejdsmedicinere der er blandt disse 60.000 kan vi ikke sige noget om. Af de 
192 med brugernavn og password, har de ca. 70 været loggede ind i 2008. Den enkelte 
speciallægerne har været logget ind gennemsnitlig 10 gange i løbet af 2008. Læger under 
uddannelse ca. 15 gange. 
 
Login er fjerne fra forsiden, pga. at eksterne brugere har påpeget at de ikke tror de kan få adgang til 
systemet, før de er logget på. Derfor er det nu placeret under menu punktet Om Armoni. 
 
Det er Hospitalsenhed Vest regnskabsystem, der håndterer økonomien, og betaler regningerne, 
indkræver pengene fra DBO og de arbejdsmedicnske klinikker (afgift 3 % af omsætning). 
Regnskabet viser et overskud på godt 130.000. Budgettet for 2009 lægger op til en lille 
udgiftsøgning. Klinikkerne ledelse skal drøfte hvordan klinikkernes andel af driften skal fordeles i 
2009, idet en klinik er nedlagt og 3 klinikker er fusionerede.  
 
På redaktionsgruppens vegne 



Ole Carstensen 


