
 
 

UDVALGSBERETNING ICOEPH  

DASAM GENERALFORSAMLING 2011 

 
Kære kolleger! 

Hermed en status på ICOEPH aktiviteter for året 2010. 

 

Udvalgsbestyrelse  

Lars Brandt (formand), Erik Jørs (næstformand/daglig leder), Flemming Lander (kasserer), Martin 

Silberschmidt, Vivi Schlünssen, Jane Frølund Thomsen. 

 

Organisatorisk 

ICOEPH har revideret sine vedtægter og tilpasset dem som et udvalg under DASAM, se bilag. 

Større bevillinger lægges ud under en af klinikkerne eller andre som f.eks. NGO’en Dialogos, med 

hvem vi samarbejder i aktuelle arbejdsmiljøprojekter.  

 

Projekter  

 Plagbol fase 2 er endt og en afsluttende Plagbol fase 3 er startet pr. 1/9-2010. Til denne fase 

er bevilget 6.5 mill kr. fra Danida. Formålet med denne sidste fase er at konsolidere de 

hidtidige resultater og Fundacion Plagbol, som er en nydannet organisation med speciale i 

arbejdsmiljø i Bolivia. 

 PHE-Uganda (Pesticides, Health and Environment Uganda) er startet pr. 1/6-2010 med en  

bevilling i en tre-årig fase 1 på knap 3 mill kr. Det er inspireret af aktiviteterne i Plagbol 

med undervisning af bønder og sundhedspersonaler i forebyggelse af pesticidforgiftninger 

og IPM strategier. Vor primære samarbejdspartner er UNACOH ledet af Deogratias 

Sekimpi, æresmedlem i ICOH, om nogen kender ham. 

 Kviksølv på Philipinerne er et projektudkast der er udarbejdet i samarbejde med Dialogos, 

GEUS og KU Global Health. Formålet er at forebygge miljøforurening og forgiftninger pga. 

det meget kviksølv der bruges i guldminedrift medførende et udslip på ca. 5-600 tons 

kviksølv pr. år i flg. GEUS’ beregninger. 

 Greenhouse cut-flower projekt i Uganda er et projektudkast der er under udarbejdelse i 

samarbejde med Uganda National Flower Cut Organisation om ’pesticider, sundhed og 

miljø blandt kvinder’ i drivhuse der producerer blomster til Europa. Det har ligget stille det 

sidste år, men er nu taget op igen. 

 Promoting primary occupational health care in agriculture (PROHAC) er et stort 

projekt vi har indsendt til EU i samarbejde med kolleger i Italien, Grækenland, Holland og 

fra flere lande i Afrika og Latin-Amerika for at kortlægge OHS ressourcer og tilbud i 

landområderne i udviklingslandene for at pege på muligheder for at udbygge og indbygge en 

sådan service i eksisterende sundhedsvæsener. Der er søgt om ca. 15 mill kr.   

 

Samarbejde med universiteter 

 Der er nu undervisning i ’globalisering og arbejdsmiljø i udviklingslandene’ på de 

medicinske fakulteter i Århus, Odense og København, hvor medicinstuderende og 



folkesundhedsvidenskabsstuderende har et par timer om dette højaktuelle emne. Endvidere 

undervises der på vores speciallægeuddannelse og på KU-Life, hvor landbrugsstuderende 

lærer om ’sprøjtemidler, sundhed og miljø’.  

 Der er pt. 10 studerende fra ovennævnte fakulteter der skriver opgaver om internationale 

forhold på sprøjtemiddelområdet, heraf er 4 studerende udsendt til Uganda og Bolivia, dels 

for at lave baseline omkring håndtering og salg af sprøjtemidler og dels for at filme 

situationer hvorunder sprøjtemidler anvendes, opbevares, sælges mhp. at lave internationalt 

uv-materiale om problematikken, der senere bliver lagt på nettet.  

 Vi er blevet focal point for arbejdsgruppe i OHS under sundhedsplatformen Danske 

Universiteter, et initiativ fra Danida mhp at styrke universiteter i Tanzania og Ghana. 

 

Andre aktiviteter 

 Vi har planlagt en oral og en special session på ICOH i Mexico 2012 med temaerne ’Protection, 

reduction or banning of pesticides? What are the effective and realistic interventions to avoid 
occupational/accidental/suicidal intoxications – examples from high and low income countries.’ og ’Training 
and awareness raising to reduce pesticide intoxications and creation of global online educational resources for 
training pesticide workers, health care workers and trainers with a focus on low income countries.’ 

 Vi regner med at deltage i en workshop i Ghana i efteråret 2011 foreløbigt om ’mining og small 

scale industry’, hvor ICOH er medarrangør, for om muligt at få nogle kontakter og evt. starte et 

samarbejde. 

 Økonomisk går det ok for ICOEPH, vi får administrationsmidler fra projekterne med 

Dialogos og har som focal point fået 15.000 kr. fra Danske Universiteter. Pengene bruges på 

nye projektsonderinger, som f.eks. rejseomkostninger til Ghana mhp. at opbygge 

samarbejdsrelationer der. Andre steder vil kunne støttes, hvis der er en rimelig chance for at 

det giver noget igen. Se i øvrigt vedlagte regnskab for 2010. 
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