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Beretning for ARMONI 2017.  
 
 
 
Redaktionsgruppen har bestået af Charlotte Brauer, Niels Kjærgaard Jørgensen, Jens Brandt, Ole 
Carstensen, Gitte Jacobsen, Daniel Navy Ditlevsen, 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. Der er udarbejdet en ny 
kontrakt der gælder for de næste 3 år til udløbet af 2020, hvor der skal findes anden redaktør.  
 
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. Socialmedicinsk afdeling, Frederiksberg har ønsket en adgang til siden, hvor de 
kan uploade egne kliniske vejledninger og retningslinjer. Disse vejledninger kan selvfølgelig også 
tilgås af arbejdsmedicinere. Dette har fungeret fint i godt et år. Socialmedicinsk afdeling betaler et 
administrationsgebyr for at kunne gøre brug af Armoni.dk 
 
Der har kun været afholdt et møde i redaktionsgruppen i 2017.  
 
Vejledninger 
Der er nu i alt 53 vejledninger, og der er aktivitet i forhold til udarbejdelse af 12 nye vejledninger, 
så der indenfor det næste år vil være 65 færdiggjorte vejledninger. Gravidvejledningen er splittet op 
i flere vejledninger. Der er færdiggjort tre ny vejledning i 2017. Der er pr. 1. jan 26 (mod 22 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 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 6
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Skal revideres 26
Skal reviewes 6
Skal udarbejdes 12
(tom)   
Hovedtotal 77

 
Nedenfor tabel der angiver hvilke afdelinger der er ansvarlige for de forskellige vejledninger 
 

Antal af Status 
Rækkenavne Hovedtotal
Bispebjerg 18
Esbjerg 6
Herning 26
Holbæk 8
Novozymes 1
Odense 3
Ålborg 7
Århus 7
#I/T 1
Hovedtotal 77

 
 
Drift 
 
Webhotellet er skiftet til anden Host, så vi ikke længere har haft så meget nedetid det sidste år. Der 
har været behov for at skifte den gamle version af Content Manager Systemet (Drupal) ud, hvilket 
har givet kortvarige driftsproblemer.  Det er mislykkedes at finde en studentermedarbejder som 
kunne påtage sig opgaven.  Derfor har vi har en ad hoc medarbejder på Arbejdsmedicin, Herning  
der har indvilliget i at hjælpe med dette 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. 
 
Arbejdet med fælles pjecer og patientinformation har ikke været prioriteret det sidste år. Det er 
drøftet i redaktionsgruppen om man skal lægge de enkelte afdelingers patientpjecer ud uredigerede, 
så kan de enkelte afdelinger bruge dem, som de vil. Det er dog ikke færdigdrøftet med de ledende 
overlæger.  
 
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. De kan dog lægges ud på de lukkede sider. Professor sekretæren i Århus 
har været ved at undersøge om hvordan copyright rettighederne er. Det er i hvert fald problematisk 
at lægge afhandlinger ud med ikke publicerede artikler.  
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Økonomi 
 
Økonomien ser fornuftig ud. DBO deltager ikke længere i den økonomiske finansiering af Armoni. 
SME, Region Hovedstaden bidrager med 8.000 kr. til teknisk bistand, hosting, administration i 
forhold til deres brug af Armoni til deres vejledninger 
 
 
På redaktionsgruppens vegne 
Ole Carstensen 


