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15. marts 2019 
 
	

Indkaldelse	til	ordinær	generalforsamling	i	Dansk	Selskab	for	Arbejds‐	og	Miljømedicin		
	

Onsdag	den	20.	marts	2019		
kl.	18:15‐19.45,		

DSB’s	kursuscenter,	Knudshoved,	Nyborg	
Dagsorden		
1) Valg	af	dirigent	
2) Valg	af	referent	
3) Rejselegat modtagere fra 

a) YAM, beretning fra  et gensidigt udvekslingsophold med uddannelseslæger på 
Arbetsmedicinska Enheten, Institut for Miljömedicin, Karolinska instituttet i Stockholm 

4) Bestyrelsens	beretning		
5) Beretning	fra	udvalgene:		

a) ‐Årsmøde‐	og	efteruddannelsesudvalget(Tina	Elisab.	Storm	Khwaja)		
b) –Visionsudvalget	(en	del	af	formandens	beretning)	
c) ‐Armoni	(Ole	Carstensen)		
d) ‐Videreuddannelsesudvalget	(Janne	Julie	Møller)		
e) ‐Kursusudvalget	(Gert	Thomsen)		
f) ‐ICOEPH,	International	medicin	(Erik	Jørs)		
g) ‐Udvalg	for	Miljø‐	og	Sundhed	(Jakob	Bønløkke)		
h) ‐Virksomhedsnær	Arbejdsmedicin	(Tina	Elisab.	Storm	Khwaja	/Anders	Ingemann)		
i) ‐UEMS	(Ole	Carstensen)		
j) ‐Fagets	uddannelses	inspektorer	(Niels	Kjærgaard)		

6) Forelæggelse	af	regnskab		
7) Redegørelse	for	budget		
8) Fastsættelse	af	kontingent		
9) Behandling	af	rettidigt	indkomne	forslag	

a) Forslag om udnævnelse af æresmedlemmer	
	

b) Forslag	om	at	DASAM	betaler	for	deltagelse	i	årsmødet	for	de	DASAM	medlemmer,	som	er	i	
hoveduddannelse	i	sideuddannelse	og	som	ikke	kan	få	deres	afdeling	til	at	betale	for	
deltagelsen	(Jane	Frølund	Thomsen)	 	

c) Forslag om oprettelse/genoplivning af taskforce, som kan være proaktive i at reagere 
på aktuelle faglige emner, der dukker op i pressen ved Visonsgruppen "Synlighed og 
samfund"	
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d) Bestyrelsen foreslår at nedlægge den interne revisor post, fordi at regnskabet nu bliver 
revideret af ekstern autoriseret revisor. 	

10) 		Valg	af	bestyrelse.		Henrik	Salomonsen	er	på	valg	og	genopstiller.	Der	er	derudover	en	ledig		
plads	i	bestyrelsen	

11) 		Valg	af	formand.	
12) 		Evt.	valg	af	revisor	og	revisorsuppleant	
13) 		Eventuelt		
	
På	vegne	af	DASAM’s	bestyrelse		
Ole	Carstensen,	formand		
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13. marts 2019 

 
DASAM’s bestyrelses årsberetning 2018-2019 
 
DASAM’s bestyrelse har i denne periode bestået af Ole Carstensen (formand), Tine Malling 
(næstformand), Jonas Winkel Holm (kasserer), Margrethe Bordado Sköld (sekretær), Henrik 
Salomonsen, Caroline Curtz. For YAM har vekslende repræsentanter  og Margrethe Bordado Sköld 
deltaget som observatør i bestyrelsen. Lene Bech Jeppesen har deltaget som observatør for 
psykologerne i DASAM 
Selskabet har 167 medlemmer, heraf 131 fuldt kontingent betalende medlemmer. Der er 12 ikke 
lægelige medlemmer, heraf 10 arbejdspsykologer. Der har været afholdt syv bestyrelsesmøder siden 
generalforsamlingen i april2018.  Formændene for DASAM’s udvalg har deltaget i mindst ét 
bestyrelsesmøde, hvor udvalgenes aktiviteter har været drøftet. Tre af møderne har været 
videomøder, som fungerer godt. 
 
 
Kontakt og dialog med beskæftigelsesministeren: 

Der har i 2018 og ultimo 2019 været flere kontakter i form af DASAM's kommentar til regeringens 
forslag om ny sundhedsreform og ekspertudvalgets arbejde (samtidig sendt til statsminister og 
sundhedsminister). Formanden har deltaget i et debatmøde med Beskæftigelsesministeren på 
Arbejdsmiljøkonferencen, hvor budskabet var at vi ønskede en professionalisering af arbejdsmiljø 
arbejdet, med inddragelse af arbejdsmedicinsk ekspertise.  Henrik Kolstad har været en af de fire 
eksperter i ekspertudvalget. og vil på generalforsamlingen give en kort mundtlig beskrivelse 

 
 
Deltagelse i folkemødet på Bornholm 
 
Ole Carstensen og Ann Kryger deltog på folkemødet i 2018 som debattører med tema kemi i 
arbejdsmiljøet og "Frisørers arbejdsmiljø" . Deltagelsen var udgiftsneutral for selskabet 
 
For en række af de kommende punkter henvises til særskilt beretning fra udvalgene.  
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ARMONI  
Arbejdet og aktivitetsniveauet har i det forløbne år stabiliseret sig. Det er lykkedes at inddrage en række 
yngre læger under speciallægeuddannelsen i arbejdet. Vi har nu 55 færdige vejledninger. Det går støt og 
roligt fremad, men lidt langsommere end ambitionen. Udfordringen som tidligere er at få vejledningerne 
opdaterede. Der er indledt et samarbejde med socialmedicinsk enhed Frederiksberg, der nu bruger 
Armoni som platform for deres arbejde med udarbejdelse af socialmedicinske vejledninger og 
guidelines, som også kan bruges af os. Der er forslag om en integration af Armoni.dk, med Dasam.dk, 
så der bliver en fælles indgang til begge sider, som kan tilgås fra arbejdsmedicin.dk. 
 
Videreuddannelsesudvalget  
 Der er kommet nye, mere detaljerede, retningslinjer for anerkendelse af det arbejdsmedicinske 
projekt, og en opdatering af retningslinjerne for den obligatoriske forskningstræning i specialet. 
Arbejdet med revision af målbeskrivelsen er i gang og forventes afsluttet i 2019. Der er et ønske om 
at forbedre mulighederne for sideuddannelse og de valgfrie ophold under hoveduddannelsen.  
 
Kursusudvalg  
Udvalget er velfungerende. Det tidligere 3 dages kursus Sundhedsfremme, forebyggelse og 
rehabilitering som har været afholdt med samfundsmedicinere, vil ikke længere afholdes og vil 
erstattes af 2 dages kursus i forebyggelse (1 dag) og tilbage-tilarbejde/arbejdsfastholdelse (1 dag). 
Peder Skov er delkursusleder. Første kursus afholdes i foråret 2019, Et 2 dages kursus 
Risikovurdering, risikostyring og risikokommunikation som har været afholdt med 
samfundsmedicinerne vil ikke længere afholdes og vil erstattes af et nyt kursus i 2019. Der pågår en 
ideudvikling i kursusudvalget om et nyt kursus (måske 2020) omhandlende international 
arbejdsmedicin (og måske flyve-dykkemaritim medicin) til erstatning for kursus i International 
Sundhed. 
 
Visionsudvalget 
På sidste generalforsamling blev der nedsat et visionsudvalg, som holdt sit første møde/workshop 
den 4. september 2018. På mødet blev der drøftet og brainstormet mange forskellige 
udviklingsmuligheder. Der blev skitseret 9 områder  
  
1. KLINISK DATABASE  
2. FÆLLES GUIDELINES  
3. MILJØMEDICIN/ EKSPONERINGSVURDERING/TOKSIKOLOGI  
4. DIGITAL PLATFORM  
5. SAMFUNDSROLLE  
6. ARBEJDSFASTHOLDELSE/TTA  
7. VIRKSOMHEDNÆRE INTERVENTIONER (alternativ finansiering)  
8. ARBEJDSRELATERET STRESS  
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9. SAMARBEJDE MED ANDRE SPECIALER  
 
Mødet endte med at der blev nedsat 4 grupper der ville arbejde med  
1. "Klinisk database + Guidelines/Checkliste + Vidensdeling mellem klinikker/effektivisering 
"(Signe Hjuler Boudigaard, Marianne Kyndi, Zara Stokholm, Paula E. Hammer, Jonas Winkel 
Holm) 
 
2. ”Arbejdsmedicinsk tilsyn/specialesamarbejde” (Ane Marie Thulstrup, Ann Kryger, Caroline 
Curtz, Janne Julie Møller, Luise Begtrup) 
 
3. ”Samfundsrolle/Digital Platform/ Synlighed+tydelighed” (Harald Meyer, Iben Brock Jacobsen, 
Lars Skadhauge, Morten Blønd, Margrethe Bordado Sköld, Inger Schaumburg, Milene Torp 
Madsen,  Astrid Rosenberg Eskildsen ogPeder Skov), der har fået navnet Visionsgruppen 
"Synlighed og Samfund" 
 
4. ”Perspektiver på behandling af patienter med arbejdsrelateret stress” (Jane Frølund Thomsen, 
Lene Bech Jeppesen, Ole Carstensen, Morten Villert) 
 
Rekruttering til specialet 
Aktuelt er der 25 læger i H-stilling, heraf en del i ph.d. forløb. Ud af 147 speciallæger i 
arbejdsmedicin arbejder de 53 indenfor specialet. 52 er pensionerede. Af dem der arbejder indenfor 
specialet er 26 % 65+. Der mangler afdelingslægestillinger til de færdiguddannede speciallæger, der 
bliver færdige de næste år.  
 
Udvalg for Miljø og Sundhed 
Der har i det forløbne år ikke været nogen aktivitet i udvalget. Vi har i bestyrelsen diskuteret at der 
var behov for at markere os noget mere i samfundsdebatten, når der dukker pressesager op fx. om 
pesticider i grundvand. Nye fund af giftstoffer i overfladevand i Grindsted etc. Hvis vi skal 
revitalisere udvalget, så kræver det mange engagerede medlemmer.  
 
 
Fælles klinisk database  
Arbejdet med den fælles kliniske database er gået i stå efter at vi to gange har fået afslag fra 
Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram 
Arbejdsmedicin deltager i astma-databasen, hvor Jesper Bælum sidder i styregruppen. De fleste 
klinikker leverer data til denne, undtagen de klinikker, der kun bruger a-diagnosen dz048B til alle 
deres patienter. De klinikker der leverer data lever pænt op til standarderne hvor det er relevant.  
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AM-PRO  
DASAM har de sidste 6 år været med i AM-PRO (www.am-pro.dk). AM-PRO er en formel 
paraply-organisation for arbejdsmiljøprofessionelle foreninger og selskaber. Formålet er:  

 at fremme en bedre arbejdsmiljøfagligt funderet forebyggende arbejdsmiljøindsats 
 at udvikle og koordinere samarbejdet mellem arbejdsmiljøprofessionelle foreninger og 

selskaber 
 at bidrage til den arbejdsmiljøfaglige og -politiske debat 
 at styrke det internationale samarbejde blandt arbejdsmiljøprofessionelle 

AM-PRO’s opgaver varetages af et forretningsudvalg bestående af Anders Kabel, IDA 
Arbejdsmiljø og Arne Helgesen, Arbejdsmiljørådgiverne. Henrik Salomonsen og Ole Carstensen er 
DASAM's bestyrelses repræsentanter. Der er et medlemskontingent på 2500 kr. for DASAM's 
vedkommende 
AM-PRO har været meget aktiv i strategien for at blive synlige i arbejdsmiljødebatten og deltager 
bl.a. i focal point, som er kontakten til Arbejdsmiljøagenturet i Bilbao 

Internationalt samarbejde 
DASAM deltager i UEMS (Europæisk Speciallægeselskab, Arbejdsmedicinsk sektion) samt i The 
International Occupational Medicine Society Collaborative (Internationalt Arbejdsmedicinsk 
Speciallægeselskab). Janne Julie Møller har repræsenteret DASAM til et møde i UEMS i Bilbao.  

 
 
International medicin  
ICOEPH er gennem sine aktive medlemmer med i projekter i Bolivia, Uganda og Nepal og 
internationale netværk. Vi arbejder med Dialogos på forebyggelse af global kviksølvforurening 
gennem kviksølvfri guldudvindings-metoder, som er højaktuel pga. FN's Minmata konvention og 
metoden som vi har afprøvet i projekter flere steder i verden promoveres nu af UNEP og WHO, 
selvom de i starten var skeptiske pga. brug af borax i de kviksølvfri metode. Derudover deltager vi i 
projekter om forebyggelse af pesticidforgiftninger og forurening, hvor vi udover at højne 
målgruppers viden og ændre adfærd også påvirker den nationale politik i de lande vi arbejder i. 
Deltagelse i konferencer og publikationer udgør også en del af vores fortalervirksomhed globalt. 

ICOEPH har brug for at DASAM og de arbejdsmedicinske klinikker tager ejerskab til aktiviteterne 
og opfordres til at flere unge i intro- og kursusstillinger indtænkes i globale projektsammenhænge. 
Vi har brug for jer, hvis vi forsat skal bidrage med dette internationale arbejde. 

Samarbejde med samfundsmedicinerne 
Samarbejdet med samfundsmedicinerne har udover samarbejdet omkring de fælles kurser været 
begrænset. Der er dog et godt samarbejde mellem de to specialer, som er en del af en fælles afdeling 
i Holbæk med en samfundsmediciner som ledende overlæge. Dialogen om en sammenlægning af 
specialerne er dog aktuelt skrinlagt 
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Medlemsmøder 
Der er afholdt fire medlemsmøder siden sidste generalforsamling.  
 

 4. juni: blev der afholdt møde om Arbejdsbetinget astma, blev afholdt i Odense. 
 

 4. september: blev første møde i det af generalforsamlingens nedsatte visionsudvalg blev 
afholdt i Odense .  

 
 23. september  blev der afholdt et møde  om stress behandling på de arbejdsmedicinske 

klinikker. Der er siden blevet søgt penge til at udarbejde kliniske guidelines i 
Sundhedsstyrelsen, der dog har givet afslag, men opfordret til at genfremsende ansøgningen 
i kommende opslag 

 20. september blev der afholdt et møde i samarbejde med Dansk epidemiologisk Selskab " 
Composite variables in medical research" generally with focus on occupational stress 
research i København 

 
DRG 
 

Fremadrettet skal der søges om procedurekoder til de nye højt specialiserede funktioner 

Derudover er der på baggrund af vores MTV rapport fra 2014 fået opretteten ny DAGS-gruppe, 
'Stressbehandling' DASAM, har lavet en ny kodevejledning, der er udsendt til afdelingerne.  

Inspektorordningen 
Der har været et tilfredsstillende inspektorbesøg på Arbejdsmedicinsk afdeling, Esbjerg 
 
Hjemmeside 
Vi har fået ny hjemmeside arbejdsmedicin.dk, samtidig med at vi har indgået en aftale med et firma 
om hosting og sikkerhedsopdateringer. Siden er desuden blevet tablet og telefonvenligt.  Det er 
planen at sikre en fælles indgang til både dasam.dk og armoni.dk fra adressen arbejdsmedicin.dk, så 
der kun er en vej ind til Arbejdsmedicin i Danmark.  
 
Facebook 
Ingen succes. Der er ingen der bruger siden.  Vi bruger Bitten Dalstrøm til at dele informationer.  
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Rejselegat: 
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling tildelt følgende rejselegater: 
 
Iben Brock Jacobsen, hoveduddannelseslæge Region S, mhp. studieophold og videreuddannelse i 
provokationer med epoxy ved Royal Brompton Hospital, London, efterår 2018 
Janne Julie Møller og Margrethe Bordado Sköld, hoveduddannelseslæger i Region Øst, mhp. 
uddannelsesophold ved to bedriftssundhedstjenester i Tromsø, Norge, maj 2019 
 
Begge vil fortælle om udbyttet af deres ophold ved generalforsamlingen i 2020 
 
Frister for næste års rejselegater bliver  
1. maj 2019 og 1. september 2019 
 
 
Økonomi 
Da DASAM har været projektbærende gennem ICOEPH har vi måttet ændre på 
regnskabsprincipperne og fået 2017 regnskabet revideret hos en autoriseret revisor.  Dette har 
medført en drøftelse mellem DASAM og ICOEPH om at der skal være gennemsigtighed i 
ICOEPH's økonomi, så der aflægges regnskab og foretages revision af ICOEP's regnskab, ligesom 
at ICOEPH afholder udgiften til  den eksterne revisor. Vi vil fremover skulle bruge ekstern 
autoriseret revisor og bestyrelsen foreslår derfor vi afskaffer posten som intern revisor, som er ikke 
er nogle krav i vedtægter eller forretningsorden om.  
Foreningens økonomi er stadigvæk solid, skønt vi har brugt 100.000  kr. af formuen gennem de 
sidste 2 år. En af de store udgiftsposter er 30.000 kr til ny hjemmeside 
 
 
 
Møde med Arbejdstilsynets direktør 
Vi blev i september måned inviteret til et møde med arbejdstilsynets direktør Søren Kryhlmann, og 
vicedirektør Vibe West. DASAM's bestyrelse v. formand og næstformand, samt de ledende 
overlæger var med.. Dette møde var positiv og lovede godt for et fremtidigt samarbejde. Mødet vil 
blive gentaget igen i 2019, hvor DASAM vil invitere til et møde i Odense. Dette samarbejde har 
allerede haft afsmittende effekt i region nord, hvor deres nye tilsynsdirektør har inviteret de ledende 
overlæger til en dialog.  Samtidig har Søren Kryhlmann været på besøg på Arbejdsmedicin, Odense 
for at blive introduceret til vores arbejde, hvilket har været en stor succes.  
. 
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Andet 
 
DASAM har deltaget i partnerskabet ”Sammen om mental sundhed”: og deltaget i et møde. Det er 
Ole Carstensen og psykolog Karen Marie Jørgensen som repræsenter DASAM. 
Sundhedsministeriet, som hidtil har finansieret partnerskabet, søges om yderligere midler til at 
fortsætte arbejdet. 
 
DASAM har udpeget Johan Hvid Andersen til medlem af Gigtforeningens Advisory Board 
 
Caroline Curtz er udpeget til at være DASAM's repræsentant i Dansk Allergologisk selskabs 
bestyrelse. Caroline har som repræsentant for DASAM deltaget i Regionernes høringsmøde om 
tilrettelæggelse af Allergologisk fagspecialistuddannelse for speciallæger i tilgrænsende specialer. 

DASAM har støttet ICOH Statement Preventing Tuberculosis Among Health workers 

Formanden har deltaget I et interview med Price Waterhouse Cooper PWC – om de ressourcer der 
anvendes til arbejdsmedicinsk forskning på de arbejdsmedicinske afdelinger. 

Lægevidenskabelige selskaber har forespurgt DASAM om vores kendskab til forskning, der har 
medført ændring i klinisk praksis. Vi har nævnt Stressbehandling er indført efter flere undersøgelser 
på forskellige arbejdsmedicinske klinikker, og at antallet af skulderoperationer er reduceret bl.a. 
efter forskning udført på de arbejdsmedicinske afdelinger.  
 
Der har været et møde med Dansk Industri. De efterlyste 

 Mere synlighed/formidling fra vores side i form af god hjemmeside med info (hvem er vi og 
hvad kan vi) og løbende opdateringer 

 Aktiv kontakt/udmeldinger ved relevante sager 
 Hjælp til optimering og koordinering af arbejdsfastholdelsesforløb 

I den forbindelse diskuterede DASAMs bestyrelse  muligheder for sundhedstjenester udgået fra 
AMK om hvordan en sådan konsulentmodel kunne finansieret.  
 
DASAM ønsker at støtte en planlagt ICOH konference i Odense i 2020 om arbejdsmiljø i 
landbruget, som medarrangør, hvor Erik Jørs er tovholder og Schlünssen og Ole Carstensen er med 
i både organisationsgruppen og den videnskabelige gruppe 
 
Der er stiftet et selskab for arbejdspsykologer ( SAP) hvor målgruppen er psykologer der arbejder 
på de arbejdsmedicinsk afdelinger. DASAM har afholdt møde med selskabet som får en observatør 
i DASAM's bestyrelse. Selskabet vil arbejde på at være synligt, på at sikre efteruddannelse og på at 
samarbejde  med relevante aktører. Der afholdes første ordinære generalforsamling til årsmødet. 
 



	
	

	

Ole Carstensen (formand)  
Arbejdsmedicin, Universitetsklinik   
Hospitalsenheden Vest  
Gl. Landevej 61  
7400 Herning 
 
Email: olcars@rm.dk  
Tlf: 2380 5183  	  

Margrethe Bordado Sköld (sekretær) 
Arbejds‐ og Socialmedicinsk Afdeling

Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60

4300 Holbæk  

Email: margrethe.bordado.skoeld@regionh.dk	 
Tlf:31900315 

 
	

Visionsgruppen ”Samfund og Synlighed” og YAM har forelagt bestyrelsen sine planer om en 
lavbudgetdeltagelse af udvalgte medlemmer til Folkemødet. Tanken er at deltage i dialoger, stille 
spørgsmål mv., ikke at være part i et telt eller et forum. Midlerne kan være T-shirts, 
sandwichmen/women, dialogkort, hjælme, speakers corner-initiativer mv. 
Bestyrelsen ser positivt på at støtte initiativet indenfor en budgetramme på 10-15.000 kr, efter at 
have modtaget et forslag om indhold. 

DASAM's formand har udarbejdet en beskrivelse af den forskning der foregår på de 
arbejdsmedicinske afdelinger til ekspertudvalget 
 

Sidst, men ikke mindst, vil bestyrelsen gerne rette en varm tak til alle de aktive DASAM-
medlemmer, som på forskellig vis har ydet en stor indsats i årets løb – og benytte lejligheden til 
endnu engang at takke Årsmødeudvalget for, at vi igen kan være sammen om et sjovt og lærerigt 
årsmøde. 

 

På bestyrelsens vegne 

Ole Carstensen, formand	

	



Videreuddannelsesudvalget 2018‐2019 
Medlemmer:  Gert  Thomsen,  Annette  Kjærgaard,  Paula  Hammer,  Tine  Halsen  Malling,  Mette  Lausten 
Hansen, Signe Hjuler Boudigaard, Margrethe Bordado Sköld, Janne Julie Møller (formand). 
Udtrådt: midlertidig pga. barsel Vibeke Sørensen 
 
Der har været afholdt 6 fysiske møder heraf 2 over video fra hhv. BBH og Århus det forgangne år. 
 
Revision af målbeskrivelsen 
Udvalget har arbejdet med revision af målbeskrivelsen siden efteråret 2017. Vi indledte arbejdet med fokus 
på hvilke kompetencer, der er essentielle for at blive en god arbejdsmediciner/læge. Herefter kiggede vi på 
rammen,  konkretiserede,  forkortede  og  overskueliggjorde  kompetencerne.  Vi  har  graderet  niveauet  af 
angivne kompetencer og omfordelt kompetencer, som tidligere har  ligget under de  fokuserede ophold, da 
fokuserede  ophold  ikke  er  kompetencegivende.    Vi  har  udarbejdet  lidt  flere  kompetencekort,  herunder 
tvedelte kompetencekort, hvor den ene del  skal opnås  i  sideuddannelse og den anden  i arbejdsmedicinsk 
ansættelse. Arbejdet forventes færdigt i løbet af 2019. 
 
Hoveduddannelsesforløbene 
Der har på  landsplan været problemer med at etablere sideuddannelserne. Årsagerne dertil er  forskellige, 
både at de kliniske afdelinger har svært ved at leve op til at give de arbejdsmedicinske uddannelseslæger de 
kompetencer, der er lagt op til i den eksisterende målbeskrivelse. Der har også været udfordringer i forhold 
til  finansiering af uddannelseslægen, samt været enkelte klager over uddannelseslægernes  faglighed, hvor 
der  er  blevet  arbejdet  hårdt  på  at  bevare  samarbejdet med  de  kliniske  afdelinger.  Vi  har  derfor måttet 
diskutere og overveje, om de krav vi  stiller, kan  leve op  til virkeligheden ude på de kliniske afdelinger på 
landsplan. Vi  lægger op  til en diskussion heraf  i  selskabsregi med deltagelse af DASAM, PKL/PUF,  ledende 
overlæger,  uddannelsesansvarlige  overlæger,  uddannelseskoordinerende  læger  og 
Videreuddannelsesudvalget, men ønsker forinden inputs til årsmødet 2019.  
 
 Det arbejdsmedicinske projekt  
Retningslinjerne  for  det  arbejdsmedicinske  projekt  er  blevet  revideret  på  baggrund  af  diskussionerne  på 
årsmødet 2018. Den endelige version blev færdig og udgivet oktober 2018.  
 
 
Rekruttering ind i specialet 
Aktuelt er der 29 HU  læger, heraf en del  i ph.d forløb. Der er 15  i  I‐stillinger, og der er pæn søgning til de 
opslåede  i  nogle  af  regionerne. Det  forgangne  år  er  2  hoveduddannelsesforløb  ud  af  4  opslåede  besat  i 
udd.region Øst, og 1 af 2 besat  i udd.region Syd, udd.region N  foreligger  ikke  i skrivende stund med nogle 
tal.Det er en nedgang siden sidste år, men vi tror og håber stadig på, at vi med vores aktuelle visionsarbejde 
med fokus på udvikling af specialet og synliggørelse i samfundet, kan fastholde det opsving, der har været i 
H‐stillingerne de seneste år. 
 
2. marts 2019  
Janne Julie Møller, formand 
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Beretning for ARMONI 2018.  
 
 
 
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. 
 
Jonathan Aavang Petersen og Jens Brandt har ønsket at udtræde af redaktionsgruppen. YAM har i 
stedet peget på Helen Borup 
 
Redaktionsgruppen har nu repræsentanter fra alle de arbejdsmedicinske afdelinger med undtagelse 
af Århus.  
 
Det praktiske arbejde er udført af den faglige redaktør, Ole Carstensen. Der er en 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 to år. Socialmedicinsk afdeling betaler et 
administrationsgebyr for at kunne gøre brug af Armoni.dk 
 
Der har kun været afholdt et møde i redaktionsgruppen i 2018.  
 
Vejledninger 
Der er nu i alt 55 vejledninger, og der er aktivitet i forhold til udarbejdelse af 13 nye vejledninger, 
så der indenfor det næste år vil være 68 færdiggjorte vejledninger. Gravidvejledningen er splittet op 
i flere vejledninger. Der er færdiggjort to ny vejledninger  i 2017. Der er pr. 1. jan 24 (mod 26 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.  Derfor kunne det være 
en opfordring at alle HU læger i deres uddannelsesprogram fik lagt en Armoni opgave ind.  
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Tabel: Status på Vejledninger 
 
 

Status Total
Opdateret og Publiceret 31
Skal genlæses af forfatter efter 
review 7
Skal revideres 24
Skal reviewes 4
Skal udarbejdes 13

 
 
 
Tabel over hvilke afdelinger der har påtaget sig ansvaret 
 

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 
 
En hacking af siden har givet anledning til en opdatering af CMS system til nyere version og siden 
har siden været stabil    
 
 
Besøgstal 
En del af ARMONI er offentlig. Der er et besøgstal som sidste år var på mellem 1000 og 1100 
besøgende pr. måned. Halvdelen tilbagevendende besøg, og der bliver set gennemsnitlig 4 sider pr 
besøg. I alt 50 % af de besøgende besøger instrukssiderne, især bevægeapparat instrukserne, mens 
resten besøger kodesiderne.  Der er 185 personer, der har bedt om et login, men kun 25 
regelmæssige brugere af de lukkede sider. 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. 
Regnskabet viser et akkumuleret overskud på kr. 236.872.   
 
App 
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Der er udviklet en app til android, men ikke til i-phone. Denne kan ikke bruges på iphone, men der 
er lavet en mobilvenlig hjemmeside, der gør at armoni.dk også er nem at tilgå via iphone.  
 
Økonomi 
 
Økonomien ser fornuftig ud. 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 



Regnskab 2018 for Armoni

Tekst Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
Overført fra 2017 239.972,01 212.548,00
Gebyr fra AMK +BST + SME(Frederiksberg- har ikke betalt i 2018) 147.000,00 147.000,00
Honorar redaktør 130.000,00 130.000,00 8.000,00
TDC udgifter, aktivt domæne + mailhotel +DK hostm 0,00 3.500,00
Mødeudgifter (bespisning/transport) 0,00 1.900,00
Systemsupport, Armoni 0,00 20.000,00
Overført til ’19’ 256.972,01 212.148,00

Total 386.972,01 386.972,01 367.548,00 367.548,00

Foreløbigt Forslag til Budget 2019

Tekst Udgifter Indtægter
Overført fra 2017 256.972,01
Gebyr fra AMK  147.000,00
Gebyr SME, Frederiksberg 8.000,00
Honorar redaktør 130.000,00
TDC udgifter, aktivt domæne + mailhotel +DK hostm 2.000,00
Mødeudgifter (bespisning/transport) 1.900,00
Overførsel af Armoni til Arbejdsmedicin.dk 35.000,00
Overføres til 2020 243.072,01

Total 411.972,01 411.972,01

Pr. 1. jan 2020 forventes der at være et overskud på 243.072,01

Regnskab 2018 Budget 2018


