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Beretning for ARMONI 2016.  
 

 

 

Redaktionsgruppen har bestået af Charlotte Brauer, Niels Kjærgaard Jørgensen, Jens Brandt, Ole 

Carstensen, Gitte Jacobsen, Nanna Mark, Katrine Andersen, Jesper Rasmussen og Jonathan Aavang 

Petersen og Jakob Bønnelykke. 

 

Redaktionsgruppen har nu repræsentanter fra alle de arbejdsmedicinske afdelinger med undtagelse 

af Århus. 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 afdelinger, 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 to møder i redaktionsgruppen i 2016.  

 

Vejledninger 

Der er nu i alt 49 vejledninger, og der er aktivitet i forhold til udarbejdelse af 12 nye vejledninger, 

så der indenfor det næste år vil være 61 færdiggjorte vejledninger. Gravidvejledningen er splittet op 

i 4 vejledninger. Der er færdiggjort én ny vejledning i 2016. Der er pr. 1. jan 22 (mod 31 sidste år), 

der burde have været revideret. Forfatterne er blevet rykket. Der sker en vis afgang fra aktiv tjeneste 

indenfor specialet og udfordringen er at finde nye ansvarlige for de allerede eksisterende 

vejledninger. Vi har en aftale med de ledende overlæger om at arbejdet med udarbejdelse og 

revision af vejledningerne er højt prioriteret arbejde på afdelingerne, og det er begyndt at gå lidt 

bedre med at afdelingerne prioriterer arbejdet. Der er også enighed om at alle klinikker skal bidrage 

til udfærdigelse af vejledninger og der arbejdes med en omfordeling. Opfordringen til at det er 

læger i hoveduddannelses stillinger som får ansvar for revision og udarbejdelse af vejledningerne er 

begyndt at slå igennem. 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.  

 

 

Tabel: Status på Vejledninger 

 

Status Total 

Opdateret og Publiceret 27 
Skal genlæses af forfatter efter 
review 8 

Skal revideres 22 

Skal reviewes 4 

Skal udarbejdes 14 

(tom)   

Hovedtotal 75 
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Ansvarlige 

Bispebjerg 18 

Esbjerg 6 

Herning 25 

Holbæk 8 

Novozymes 1 

Odense 3 

Ålborg 6 

Århus 6 

#I/T 2 

Hovedtotal 75 

 

 

Drift 

 

Webhotellet har stabiliseret sig, så vi ikke længere har haft så meget nedetid det sidste år. Vi 

planlægger dog stadig skift af webhotel og opfriskning af layout. Vores systemtekniker gennem 4 år 

har sagt op og vi har endnu ikke fundet en anden. Det har belastet redaktøren arbejdsmæssigt, idet 

han har måttet påtage sig opgaverne. Vi prøver fortsat at finde en studerende der vil kunne overtage 

arbejde.  

 

Øvrig Information: 

Ambitionen om at ARMONI skulle være et informationssystem på tværs af afdelingerne, som kan 

være indgang for arbejdsmedicinernes, unge som gamles, søgen af viden og debat med hinanden er 

aldrig lykkedes. Derfor har vi valgt at lægge denne ambition i graven og ikke videreudvikle på dette 

område. 

 

Der er et ønske om gerne at ville dele gode pjecer og patientinformation med hinanden, men at der 

kommer en afdelingsneutral forside, hvor vi tidligere har besluttet at der skal stå pjecen udgår fra 

De arbejdsmedicinske Enheder i Danmark. Det vil vi arbejde videre på men arbejdet har ikke været 

prioriteret det sidste år.  

 

I det nye Armoni ligger der en publikationsdatabase, som indeholder danske oversigtsartikler og 

kasuistikker 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 

bliver annonceret  

' 

Samarbejde med socialmedicinerne 

Vi har i det forløbne år haft flere kontakter med socialmedicinerne som har ønsket samarbejde om 

udarbejdelse af selvstændige socialmedicinske vejledninger og at der udarbejdes et socialmedicinsk 

afsnit til de eksisterende arbejdsmedicinske vejledninger, hvor det giver mening. 

Det har dog efterfølgende endnu ikke været muligt at etablere et selvstændigt koncept omkring 

fælles vejledninger. Derfor har vi indgået en aftale med Socialmedicinsk Enhed (SME) i Region 

Hovedstaden, så enheden lægger vejledninger ud på ARMONI til fri afbenyttelse for andre. 
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Samarbejdet indebærer desuden at vi i Armoni's redaktionsgruppe kan anmode SME region H om at 

udarbejde socialmedicinske tillæg til arbejdsmedicinske vejledninger ligesom SME region H kan 

lave socialmedicinske til eksisterende ARMONI vejledninger. 

Vejledningerne skal som udgangspunkt være free access. Der er dog mulighed for at enkelte 

vejledninger kan lægges på den lukkede del. Vejledningerne afviger derfor fra den redaktions 

proces, som Armoni vejledningerne ellers gennemgår. En vejledning på SME udarbejdes typisk af 

en yngre læge med en erfaren læge som back-up. Vejledningen fremlægges ved fælles 

undervisning, og der indarbejdes evt. kommentarer. Dvs. der er en slags review/redaktions proces 

og en fælles konsensus. 

 

Besøgstal 

En del af ARMONI er offentlig. Der er et besøgstal som sidste år på 750-1200 besøgende pr. 

måned. Ca. halvdelen er tilbagevendende besøg, og der bliver set gennemsnitlig 4 sider pr besøg. I 

alt 50 % af de besøgende besøger instrukssiderne, især bevægeapparat instrukserne. Efter disse 

kommer kodesiderne. Der er 140 personer, der har bedt om et login, men kun 20 regelmæssige 

brugere. Personer bliver automatisk blokeret efter et års inaktivitet, og skal så bede om at få adgang 

igen.  

 

 
 

Det er Sydvestjysk Sygehus regnskabssystem, der håndterer økonomien, betaler regningerne og 

indkræver pengene fra 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.  

 

App 

Der er udviklet en app til android, men ikke til i-phone. Vi har af ressourcemæssige opgaver valgt 

ikke at prioritere denne opgave indtil at der er efterspørgsel efter denne.  

 

Økonomi 
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Økonomien ser fornuftig ud. DBO har ikke betalt siden 2012. De drøfter på deres næste møde, om 

de vil bidrage og i givet fald hvor meget. SME, Region Hovedstaden bidrager med 8.000 kr. til 

teknisk bistand, hosting, administration i forhold til deres brug af Armoni til deres vejledninger 

 

Tak til Nanna for hendes indsats som vikar for Katrine Andersen i redaktionsgruppen.  

 

 

På redaktionsgruppens vegne 

Ole Carstensen 


