Referat fra ARMONI-redaktionsmøde, den 26. november 2014 i Odense
Tilstede: Ole Carstensen, Gitte H. Jacobsen, Rebekka Michaelsen Slagor, Charlotte Brauer, Katrine
Andersen, Louise Dixen
Afbud: Jesper Rasmussen, Niels Kjærgaard, Jens Brandt.

1. Referat fra sidst godkendt.
 Kommentar til referatet.
 Workshop kostede ca. 40.000 kr. i stedet for 22.000 kr. ca. 1.700 kr. pr. deltager. Der var
oprindelig afsat 70.000 kr. til workshop i budgettet.
 Der er valgt en billigere løsning i udformning af app.
 Fælles portal
Ledende overlæger har besluttet at vi skal have en fælles portal på arbejdsmedicin.dk med
link til de enkelte klinikker, ARMONI, AT, DASAM, servicefaciliteter i form af et,
tilmeldingsmodul og kontaktformular. Tilmeldingsmodul, som de forskellige afdelinger kan
bruge til kursustilmelding.

2. Dagsorden godkendt.

3. Økonomi:
 Nogle poster afviger fra sidste år. Vi har brugt mindre end budgetteret fra sidste år. Der
overføres ca. 185.000 kr. til 2015.
 OC har prøvet at lave budget for 2015 med udgangspunkt i dette års udgifter. DBO har lovet
at betale 7500 pr år, hvilket de ikke har gjort, hvilket kun giver en indtægt på 152.000 kr.
Bidrag fra klinikkerne for 2015:
 Skal drøftes med de ledende overlæger og DASAM’s bestyrelse. Udgifter ifm. serverpakken
bliver større i 2015. pga. en øget trafik på siden, som har gjort det nødvendig at opgradere.
OC vil undersøge om vi kan få Region Midt, til at hoste siden gratis.
 Hospitalsenhed vest kræver et administrationsgebyr, hvor ARMONI-kontoen overflyttes til
Herning. Det er på 4000-5000 rkr. Man kunne spørge Esbjerg om de vil beholde ARMONIkontoen, idet Sydvestjysk Sygehus står lige nu administrerer den gratis! Oprindeligt var det
meningen, at DASAM skulle administrere konto og ikke det sygehus, hvor redaktionen var.
Dette vil blive bragt op på et møde med DASAM d. 03.12.2014. Administrationen drejer sig
om ca. 12- 20 posteringer om året.


Besluttet:
OC tager det med til mødet med DASAM. Alternativ til Herning er hvis Esbjerg vil
fortsætte med at hoste kontoen, eller at DASAM selv overtager økonomistyringen.

4. Kliniske vejledninger
 50 kliniske vejledninger er lavet. Problemer med at få de eksisterende vejledninger
opdateret. Der er ca. 25 ikke opdaterede vejledninger. To nye er færdiggjort i 2014.
 Listen over vejledninger gennemgås. Forfattere og ansvarlige sættes på Den reviderede liste
sendes ud til redaktionsmedlemmerne.
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5. Kontakten til de arbejdsmedicinske klinikker
 Vi har aktuelt ingen kontaktpersoner på klinikkerne. Kommunikationen går til afdelingernes
ledende overlæger og redaktionsmedlemmer. Der er ikke repræsentanter for alle afdelinger.
Håber Jesper vil fortsætte i gruppen fra Esbjerg. Vi overvejer om vi kan finde en ekstra. Et
bud kunne være Jacob Bønnelykke fra Ålborg.
 OC. Prøve af med ”massemails” med månedlige udsendelser med information om nyt på
siden for løbende at gøre opmærksom på ARMONI og nyheder.

6. Besøgsstatistik
Ca. 1.200-1.400 besøgende på ARMONI. 50% er nye besøgende, resten er tilbagevendende besøg.
har samme IP-adresse. Når app’en kommer, kan man se hvor mange der besøger siden via app’en

7. ARMONI-app
 ARMONI-app’en godt på vej, klar til 1. feb. 2015. Fokus på brugervenlig app..
 Ca. 1.000 kr. om året til Apple og Google Store. OC spørger DASAM, om det er nødvendigt
at bruge 1.000-1.200 kr. om året på app’en.
 Ide til et chatforum på ARMONI, der kan tilgås via app, så man er I tæt kontakt og kan se
hvornår der er respons på des spørgsmål som man søger svar på. Aktuelt fungerer
ARMONI-forum ikke.
 Søgefunktionen skal forbedres, så vi får alt med. De gode ting er gemt, så derfor vigtigt at
være logget in.

11. Kodning af fag
 Fagkoderne kan ikke oversættes direkte om til DISCO-koder. Ønske om DISCO-koder på
ARMONI. Kan vi få et link til DISCO-koderne lagt ind i ARMONI, eller endnu bedre have
dem direkte i ARMONI og oversat de gamle fagkoder til DISCO-koder? Vi arbejder med at
få DISCO-koderne lagt ind i ARMONI.

12. Kalenderfunktion
 Er ikke helt funktionel. Vi må arbejde med at udvikle kalenderfunktion, så vi kan få flere
informationer om mødet og ikke kun emne og sted.

13. Eventuelt
 ARMONI har været under angreb fra hackere fra Kina! ARMONI har i den sammenhæng
været langsom og har været gået ned.
 ARMONI betaler til en lille smule af DASAM’s hjemmeside, ca. 500-600 kr. OC nævner
dette på DASAM’s bestyrelsesmøde.
 Kan vi afholde et af møderne som videokonference? De fleste afdelinger har systemer, men
ikke systemer der er driftssikre. Derfor fortsætter vi med at mødes fysisk. Er man forhindret
eller har stramt program, er det en mulighed.
Næste møde: Onsdag d. 17. juni 2015 som almindeligt møde kl. 12-14.30 i Odense.
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