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Beretning for ARMONI 2015.  
 
 
 
Redaktionsgruppen har bestået af Charlotte Brauer, Niels Kjærgaard Jørgensen, Jens Brandt, Ole 
Carstensen, Gitte Jacobsen, Nanna Mark, Jesper Rasmussen og Rebekka Michaelsen. 
 
Redaktionsgruppen har nu repræsentanter fra 5 afdelinger, Bispebjerg, Region Sjælland, Odense, 
Esbjerg og Herning.  Bedriftslægerne har en repræsentant. 
 
Det praktiske arbejde er udført 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. 
DASAM’s bestyrelse har vedtaget, at øvrige aktører blandt arbejdsmiljøaktører kan bidrage og 
dermed få adgang til Armoni.  
 
Der er afholdt et møder i redaktionsgruppen i 2015.  
 
 
 
App 
Det har været et ønske fra brugerne og DASAM’s bestyrelse at siden kan tilgås fra operativsystemer 
som android, iOS, Windows og symbian via en app. Der er udviklet en app det forløbne år, som kan 
bruges til android. Der er dog et ønske om at Armoni også kan tilgås gennem en app. til Iphone. 
Dette arbejde er stadigvæk pågående. App. skal distribueres via apple og google, hvilket betyder der 
bliver en løbende driftsudgift på ca. 1500 kr pr. år. I 2015 er der fordi app til Iphone stadigvæk ikke 
er implementeret dog en noget mindre udgift til google.   
 
 
 
 
Vejledninger 
Der er nu i alt 49 vejledninger, og der er planlagt 74 vejledninger i alt.. Der er ikke færdiggjort 
nogen nye i 2015, men er modtaget 4 nye vejledninger, der nu er under review. Der er pr. 1. jan 31 
(mod 21 sidste år) 30 instrukser, der burde have været revideret. Forfatterne er blevet rykket. 
Enkelte forfattere har bedt om at blive fritaget for det fortsatte ansvar, og vi er i gang med at finde 
andre, der kan overtage ansvaret. Trods flere aftaler med de ledende overlæger, så går arbejdet 
trægt. Det er aftalt at sagen vil blive drøftet med hensyn til en løsning på det næste møde mellem de 
ledende overlæger den 10. marts 2016 i Nyborg. De ledende overlæger og DASAM’s bestyrelse er 
enige om, at alle klinikker skal bidrage til udfærdigelse af vejledninger. Dette er dog en stadig 
udfordring at få sat navn og ansvar på de enkelte vejledninger. Dette selv om det er en oplagt 
kompetenceudvikling for de yngre læger under supervision af en speciallæge at være 
ansvarlig for en klinisk vejledning, som både er værdifuldt på deres CV, og som kan give 
nogle krydser i portofølgen.  
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Tabel: Status på Vejledninger 
Status Total 
Opdateret og Publiceret 19 
Skal genlæses af forfatter efter 
review 2 
Skal revideres 30 
Skal reviewes 4 
Skal udarbejdes 19 
Hovedtotal 74 

 
 
Øvrig Information: 
Det er vedtaget i redaktionsgruppen, at der ikke længere udfærdiges patientinformationspjecer i 
Armoni regi, men at gode pjecer og andet informationsmateriale fra de enkelte afdelinger bliver lagt 
ud på siden ”patientinformation” med angivelse af, hvilken klinik eller enkeltperson, der har lavet 
den. Der kan som tidligere linkes fra de enkelte vejledninger til godt informationsmateriale. Der har 
siden denne beslutning været en drøftelse af om det var en fornuftig beslutning, men om man ikke 
kunne lave det med fælles logo og med angivelse af forfatter og klinik.  
 
Ud over instrukserne er det meningen, at ARMONI skulle være et informationssystem, som kan 
være indgang for arbejdsmedicinernes, unge som gamles, søgen af viden og debat med hinanden. 
En slags arbejdsmedicinens Facebook. Dette fungerer stadigvæk ikke på nuværende tidspunkt, 
selvom der er et velfungerende debatforum. Grupper kan stadig anvende systemet som fælles 
informations- og fildelingssystem. Det kræver kontakt til redaktøren for at få oprettet lukkede 
grupper på ARMONI.  
I det nye Armoni ligger der en publikationsdatabase, som indeholder danske oversigtsartikler og 
kauisistikker om kliniske problemstillinger, som stadig ses hos arbejdsmedicinske patienter, 
ligesom de fra afdelingerne udgåede afhandlinger kan findes på de åbne sider.  Der har været stillet 
spørgsmål vedrørende ophavsret til afhandlingerne, hvorfor afhandlingerne indtil videre ikke bliver 
lagt ud med direkte link. Professor sekretæren i Århus er i gang med at finde ud af det juridiske i 
sagen. 
 
Kalenderen i Armoni er en kalender, hvor møder, begivenheder af interesse for arbejdsmedicinere 
vil blive annonceret  
 
En del af ARMONI er offentlig. Der er et besøgstal som sidste år på 1200 besøgende pr. måned. Ca. 
halvdelen (47 %) er tilbagevendende besøg, og der bliver set gennemsnitlig 5 sider pr besøg. I alt 50 
% af de besøgende besøger instrukssiderne. Der er 140 personer, der har bedt om et login, men kun 
29 regelmæssige brugere. Personer bliver automatisk blokeret efter et års inaktivitet, og skal så bede 
om at få adgang igen.  
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Det er Sydvestjysk Sygehus regnskabssystem, der håndterer økonomien, betaler regningerne og 
indkræver pengene fra DBO og de arbejdsmedicinske klinikker. 
Det foreløbige regnskab viser et akkumuleret overskud på kr. 192.351 I budgettet for 2016 er der 
indregnet udgifter til publicering af en app. på Apple. Indtægterne er justeret så der ikke bliver 
opbygget større overskud. Dette er sket ved at de ledende overlæger har besluttet at alle 7 
Arbejdsmedicinske enheder betaler det samme beløb nemlig 21.000 kr pr. år. DBO, har ikke betalt 
til Armoni siden 2012. Dette drøftes til DBO’s kommende generalforsamling.  
 
Tak til Rebekka for hendes indsats. Velkommen til Jonathan Aavang som repræsenterer YAM og 
Jacob Bønnelycke, som repræsenterer Universitetet og Ålborg klinikken 
 
 
 
På redaktionsgruppens vegne 
Ole Carstensen 


