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Referat fra ARMONI-redaktionsmøde, den 12. august 2015 i Odense 
 

Tilstede: Ole Carstensen, Gitte H. Jacobsen, Charlotte Brauer, Louise Dixen, Jesper Rasmussen, 

Nanna Mark 

Afbud: Jens Brandt, Niels Kjærgaard, Jonathan Petersen 

 

 

1. Referat fra sidst godkendt 

(Se under punkt 9 opfølgning på opgaver). 

 

 

2. Dagsorden godkendt samt meddelelser  

 Vi har problemer med vores webhotel, der giver nedbrud og fejlmeddelelser om 

serverfejl. Der er ikke tilfredshed med webhotellet på nuværende tidspunkt, der ikke kan 

sikre stabilitet. Alternativt må vi flytte hjemmesiden, som kræver noget arbejde. OC vil 

finde en studentermedarbejder/programmør i løbet af efteråret til dette arbejde. 

Alternativt vil det blive lidt dyrt med at få et IT- udviklingsfirma til at tage opgaven. De 

kræver 1000 kr i timen, hvilket let kan løbe op i 10-20.000 kr.  

 

 

3. Økonomi  

 Økonomien ser fornuftig ud. App’en er blevet billigere end forventet. 

 De ledende overlæger fra de 7 AMK-klinikker har drøftet kontingentbetaling og har 

derfor besluttet, at udgifterne bliver den samme for alle klinikkerne, nemlig 22.000 kr pr. 

klinik.  

 

 

4. Kliniske vejledninger - status  

 Der er 25 kliniske vejledninger, der er opdaterede og lagt ud. 22 skal revideres. 19 der 

skal rettes. 5-6 vejledninger er undervejs, altså gennemlæses af reviewer efter 

kommentar fra klinikkerne.  Nogen vejledninger har lagt i over et halvt år, hvorfor 

redaktøren har indarbejdet afdelingernes kommentarer og ikke ventet på reviewer og 

forfatters stillingtagen.  

 Bjørn Riddervold vil gøre vejledning færdig om lænderyg. 

 Vibeke Sørensen? vil gerne skrive vejledning om højgravide og fysiske belastninger. 

 Astrid Andersens vejledning ligger til endelig kommentering ved hende. Men vi har ikke 

hørt fra hende.  

 Vi mangler at få sat navn på stråling, varme og kulde. Der gør Hanne fra Bispebjerg. 

 Kemiske belastninger tager Niels Ebbehøj. 

 OC spørger Jesper Bedum vil beholde ansvaret for sin oprindelig vejledning om 

kviksølv samt bly, med henblik på revision. 

 Aftalt, at reminder sendes ud hver 3. måned om revidering af vejledninger, dette er ikke 

blevet overholdt. Louise Dixen overtager dette. 

 Lungecancer er er kommenteret af reviewer Søren Dahl, men forfatter Ole Lyngenbo er 

gået på pension før han har nået at tage stilling til kommentarerne. OC spørger Søren 

Dahl i Esbjerg om at overtage. 

Forslag til nye vejledninger:  
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 JR nævner f.eks. en klinisk vejledning, der dækkede over udredning af hyppige 

symptomer bl.a. hovedpine og tinnitus samt kroniske smerter (”symptomkatalog”)? Evt. 

links til gode vejledninger fra andre afdelinger. 

 

 

 

5. Kontakten til de arbejdsmedicinske klinikker  

 Speciallæger er ikke specielt aktive på Armoni. Derimod er uddannelseslægerne rigtig 

gode til at benytte Armoni.  

 På Bispebjerg bruger de vejledningerne i deres journalaudit og gennemgang, hvor de 

bliver brugt som golden standart.  

  

6. Armoni app  

 Der er en længere godkendelsesproces i forhold til at få gjort den tilgængelig på i-phone. 

 

 

7. Gode ideer fra redaktionsudvalget  

 Som JR nævnte under punkt 4, hvor man anvender katalog over symptomer og linker til 

relevante sider. 

 

 

8. Integration af dasam.dk og Armoni.dk 

 Sammenfaldende oplysninger på begge hjemmesider. Det vedtages at de opdaterede 

oplysninger om speciallægeuddannelse og Dasam ligger på Dasam’s hjemmside, så man 

linker fra Armoni.  CB har  rydde op på siden og opdateret informationerne om 

speciallægeuddannelse 

 

 

9. Opfølgning på opgaver 

 (Se under punkt 4 kliniske vejledninger). 

 Der fastholdes ønske om mødetilmeldingsmodul på portalens hjemmeside, altså 

tilmeldingsformularer til elektronisk tilmelding. OC vil se på, hvordan det nemmest kan 

lade sig gøre. 

 Kodning af psykiske påvirkningskoder. Nanna Ehler har lavet et udkast til dette, som vi 

skal have fat i. CB vil følge op på dette. 

 Kalenderfunktionen på Armoni virker stadigvæk ikke, hvor man ikke kan trykke sig 

videre. Der er fortsat ønske om en fungerende kalenderfunktion. Det kræver en 

opdatering af softwareren. OC undersøger mulighederne for dette.  

 

 

10. Eventuelt 

 Vi skal kontakte Jacob Bønnelykke, om han vil være med i redaktionsgruppen. 

 Lægehåndbogen skal revideres hvert 2. år, som førhen har været en opgave som  

Jens Peder Bonde, Bispebjerg har haft med hjælp af de øvrige speciallæger på 

afdelingen.. Man honoreres herfor, Bispebjerg ikke har ressourcer til at opdatere 

denne alene og vil derfor deles om denne opgave med andre interesserede. 

Bispebjerg opfordres til at udbyde opgaven ud til andre AMK-klinikker. 

 Odense har sendt ansøgning af sted til midler om PTSD-projekt, så det kan blive 

lavet eksternt. 

Besøgsstatistik 



 

   3 / 3 

 Ca. 1.200 besøgende pr. måned på Armoni, hvor halvdelen er tilbagevendende 

gæster. 37 logger regelmæssigt ind. 

 

 

Næste møde: Onsdag d. 24. februar 2016 som almindeligt møde kl. 12-14.30 i Odense 


