Referat fra ARMONI-redaktionsmøde, den 24. februar 2016 i Odense
Tilstede: Ole Carstensen, Gitte H. Jacobsen, Charlotte Brauer, Niels Kjærgaard Jørgensen, Jacob
Bønnelycke, Jesper Rasmussen, Nanna Mark
Afbud: Jens Brandt, Jonathan Petersen

1. Referat fra sidst godkendt
 (Se under punkt opfølgning på opgaver).
2. Referent:
 Ole Carstensen

3. Dagsorden godkendt samt meddelelser
 Webhotellet har stabiliseret sig, så vi ikke længere har haft så meget nedetid det sidste
halve år. Vi planlægger dog stadig skift af webhotel pga. den manglende support vi får.
Vores systemtekniker gennem 4 år har sagt op og vi er i gang med at finde en anden. Vi
prøver at finde en studerende eller anden der ikke er så dyr i drift.

4. Økonomi
 Økonomien ser fornuftig ud. App’en er blevet billigere end forventet. Vi mangler dog at
designe den til iphone, men tror ikke det kommer til at koste de 40.000 kr, der oprindelig
var sat af til arbejdet.
 De ledende overlæger fra de 7 AMK-klinikker har drøftet kontingentbetaling og har
derfor besluttet, at udgifterne bliver den samme for alle klinikkerne, nemlig 21.000 kr pr.
klinik. DBO har ikke betalt siden 2012, men vil drøfte deres fortsat engagement i
Armoni på deres næste generalforsamling
5. Armoni Beretning 20015
 Der er en række smårettelser, der indarbejdes. Beretningen er sendt ud som udkast til
generalforsamlingen dd, men der vil blive udarbejdet endelig version til hjemmesiden

6. Kliniske vejledninger - status
Der er 19 kliniske vejledninger, der er opdaterede og lagt ud. 30 skal revideres. 6 er i
produktion men er forskellige steder i forløbet.
 Listen over vejledninger og status gennemgås. Jf. Nedenstående tabeller
Antal af
Afdeling
Forfatter
Rækkenavne Total
Bispebjerg
Esbjerg
Herning
Holbæk
Novozymes
Odense

18
7
24
9
1
3
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Ålborg
Århus
#I/T
(tom)
Hovedtotal



5
5
3
75

Der var 3 der ikke blev fundet ansvarlige forfattere og afdelinger til PTSD, Natarbejde
og ioniserende stråling. Odense havde undersøgt muligheden for at få vejledningen om
PTSD lavet ude i byen, men prisen var for 75.000 kr, dvs for høj. Der vil efterfølgende
blive lavet en liste over vejledninger og forfattere, der bliver sendt til redaktionen til
kommentering, samt til de ledende overlæger der skal drøfte prioriteringen af arbejdet
med Armoni vejledninger på deres næste møde den 9. Marts 2016

7. Kontakten til de arbejdsmedicinske klinikker
 Speciallæger er ikke specielt aktive på Armoni. Derimod er uddannelseslægerne rigtig
gode til at benytte Armoni. De aner dog ikke hvilken guldgrube der ligger af
eksponeringsbeskrivelser på den lukkede del
8. Armoni app
 Arbejdet med at få gjort den tilgængelig på i-phone er gået lidt i stå, så vi skal have
fundet en ny systemadministrator der kan hjælpe

9. Gode ideer kommentarer fra redaktionsudvalget og opfølgning på opgaver
 I forhold til app, så lade sig inspirere af overlægeforeningens app. Fjerne dobbelt
menupunkter. Lave de gamle vejledninger før 2010 om til pdf filer, så alle vejledninger
bliver pdf. Fælles pjecer med samme forside, men hvor det fremgår hvilken klinik der
har lavet pjecen. Der er stadigvæk sammenfaldende oplysninger med oplysninger om
speciallægeuddannelsen på DASAM’s hjemmesider. Det skal der arbejdes med sådan at
de opdaterede oplysninger om speciallægeuddannelse ligger på Dasam’s hjemmside, så
man linker hertil fra Armoni. Der er et ønske om gerne at ville dele gode pjecer og
patientinformation, men at der kommer en afdelingsneutral forside, som vi tidligere har
besluttet at der skal stå pjecen udgår fra De arbejdsmedicinske Enheder i Danmark. Det
vil vi arbejde videre på.

10. Samarbejde med socialmedicinerne
 Idéen om at ARMONI udvides til at omfatte socialmedicin, var der generelt opbakning til.
Der er en række fælles problemstillinger for arbejds- og socialmedicinen og en række
forskelligheder. Det er derfor en fordel for begge specialer at have adgang til hinandens
vejledninger.






Flere mulige modeller blev overvejet:
At der udarbejdes et socialmedicinsk afsnit til de eksisterende arbejdsmedicinske
vejledninger, hvor det giver mening
At der udarbejdes selvstændige socialmedicinske vejledninger
En kombination af 1. og 2. Hvilket formentlig giver bedst mening afhængig af, om emnet
ligger tæt op ad arbejdsmedicinen (løsning 1.) eller langt fra (løsning 2.)
Da ARMONI er landsdækkende, lægges der stor vægt på at opnå konsensus blandt de
forskellige klinikker, hvilket ofte er en krævende proces. En socialmedicinsk del af
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ARMONI vil kræve en socialmedicinsk redaktør og en selvstændig redaktionsgruppe
bestående af fx én læge fra hver af de fem socialmedicinske enheder.


Den socialmedicinske model, som anvendes i Region Hovedstaden, er som flg.:
En vejledning udarbejdes typisk af en yngre læge med en erfaren læge som back-up.
Vejledningen fremlægges ved fælles undervisning, og der indarbejdes evt. kommentarer.
Udarbejdelse af vejledning er blevet et led i afdelingens uddannelse af KBU læger.




Finansiering vil blive drøftet på et senere tidspunkt, når vi er længere i processen.
Plan: flg. dagsordenpunkt vil blive drøftet ved næste møde med de ledende socialmedicinske
overlæger (medio marts 2016) :

10. Eventuelt
 Intet
Næste møde: Torsdag d. 22. september 2016 som almindeligt møde kl. 12-14.00 på
Arbejdsmedicin i Odense
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