Beretning for ARMONI 2020.

Redaktionsgruppen har bestået af Helene Borup, Poul Frost, Ole Carstensen, Gitte Jacobsen, Daniel
Navy Ditlevsen, Jesper Rasmussen, Mette Lausten Hansen og Jakob Bønnelykke.
Poul Frost, Helene Borup og Daniel Navy Ditlevsen har ønsket at træde ud af redaktionsgruppen fra
efteråret 2021, hvorfor der efterlyses nye medlemmer, gerne med repræsentation fra alle
klinikkerne.
Redaktionsgruppen har i en kort periode haft repræsentanter fra alle de arbejdsmedicinske
afdelinger, hvilket er ønskværdigt, da redaktionsmedlemmerne er bindeleddet til afdelingerne i
arbejdet.
Det praktiske arbejde er udført af den faglige redaktør, Ole Carstensen. Der er en kontrakt der
gælder indtil 31. december 2021, hvor der skal findes anden redaktør. Dette skal drøftes på de
kommende møder med DASAM's bestyrelse og de Arbejdsmedicinske afdelinger
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 fire år. Der vil i foråret blive lavet en
evaluering af samarbejdet. Socialmedicinsk afdeling betaler et administrationsgebyr for at kunne
gøre brug af arbejdsmedicin.dk/dasam.dk. Adressen Armoni.dk virker stadigvæk
Der har ikke været afholdt møder i redaktionsgruppen i 2020. Sidste møde var i december 2019.
Vejledninger
Der er nu i alt 65 vejledninger, og der er aktivitet i forhold til udarbejdelse af 10 nye vejledninger,
så der indenfor de næste år vil være 75 vejledninger. Dvs. at antallet af vejledninger siden 2019 er
øget med næsten 10 vejledninger. Der er pr. 1. sept. 2021 30 vejledninger (mod 24 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, som allerede har haft resultater.
Som en meget positiv udvikling, så er antallet af yngre kolleger der er begyndt at påtage sig ansvar
for flere og flere vejledninger øget og flere afdelinger har det indbygget i deres uddannelsesplan i
hoveduddannelsen, at den uddannelsessøgende skal tage ansvaret for at udarbejde eller revidere en
vejledning
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Tabel: Status på Vejledninger

Rækkenavne
Opdateret og Publiceret
Skal genlæses af forfatter efter
review
Skal revideres
Skal reviewes
Skal udarbejdes
Hovedtotal

Antal af
Status

Tabel over hvilke afdelinger der har påtaget sig ansvaret
Rækkenavne
Bispebjerg
Esbjerg
Herning
Holbæk
Novozymes
Odense
Ålborg
Århus
Hovedtotal

Antal af Afdeling Forfatter
15
6
30
9
1
3
8
10
82
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35
3
30
3
10
81

Drift
Armoni.dk er blevet en del af dasam.dk og vi bruger nu "Worldpress" som CMS program. og det
har fungeret godt fraset vi har haft problemer med fildelingen i systemet. Aktuelt kan vi ikke
uploade dokumenter her.. Løsningen af dette er overladt til et professionel bureau, der arbejder på
sagen. Sitet bliver hostet sammen med dasam.dk og vedligeholdt med sikkerhedskopier og
opdateringer hos samme bureau. Det har øget driftsudgiften, men da der er opsparet et overskud, får
det ikke betydning for betalingen til Armoni.
Besøgstal
En del af ARMONI er offentlig. Da vi har fået nyt CMS system, der ikke har statistik funktion, kan
vi ikke længere følge med i antallet af besøgende og populære sider. En sådan statistik koster derfor
et betydeligt beløb
Økonomi
Økonomien ser fornuftig ud. Det er Sydvestjysk Sygehus regnskabssystem, der håndterer
økonomien, betaler regningerne og indkræver pengene fra de arbejdsmedicinske klinikker.
Regnskabet viser et akkumuleret overskud på kr 265.397,01 pr. 1. januar 2022. Jeg vil derfor foreslå
DASAM's bestyrelse at reducere de arbejdsmedicinske afdelingers gebyr med 3.500 kr. til 17.500
kr. for 2021 og frem.
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På redaktionsgruppens vegne
Ole Carstensen
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