
ÅRSBERETNING ICOEPH 2017 

2017 var et år med store aktiviteter for DASAM/ICOEPH på den internationale front. 

Pesticidprojekterne vi har været involverede i med Dialogos som bevillingshaver i Uganda og Bolivia 

fortsætter nogle år endnu, og Nepal projektet er genopstået nu med os som bevillingshaver. Henrik 

Salomonsen er med i dette Nepalprojekt, men der mangler faktisk et par aktive DASAMer i dette projekt – 

kontakt gerne os og kom med i dette spændende projekt. Og der kan også laves videnskab på området, i 

2017 lykkedes det at få publiceret et special issue om pesticider i mellem- og lav-indkomstlande, hvor en 

pæn del af publikationerne blev skrevet af vores partnere i syd. Se special issue på hjemmesiden 

http://journals.sagepub.com/topic/collections/ehi-1-pesticide_poisonings_in_agriculture/ehia  

Vi er også med i mineprojekterne om kviksølv, Philippinerprojektet er afsluttet, Uganda og Mozambique 

kører, også her mangler flere med arbejdsmedicinsk ekspertise, så meld ind! Læs mere på www.dialogos.dk 

og www.icoeph.com. 

I støbeskeen er to mindre projekter i Bolivia om minedrift og i Nepal om husholdnings og industriaffald, 

Kurt er involveret i Nepal, men vi mangler aktive! 

 

En stor ting i 2017 var afholdelse af minekonferencen i august hvor DASAM bakkede fint op med et beløb, 

ligesom NFA og AMK OUH var meget aktive. Konferencen var en kombineret ICOH MinOSH konference og 

NIVA kursus. I alt var ca. 120 personer fra 26 lande igennem dørene og oplevede et varieret program med 

gode key-notes, indlæg og sågar praktisk demonstration af kviksølvfri guldudvinding ved minearbejdere fra 

Philippinerne. Det var supergodt at det ikke kun var akademikere der deltog men også ca. 20 

minearbejdere fra Philippinerne og Afrika som ikke kun hørte på men også fortalte om deres hverdag og 

arbejdsmiljøproblemer i minerne. En anden god ting var blandingen af professionelle som læger, 

ingeniører, administratorer mv. Se mere om konferencen, inklusive video af key-notes på www.icoh-

minosh.com  

Hvad angår MinOSH er det en Scientific Comittee oprettet i Seoul ICOH 2015, som vi som ICOEPH er 

involverede i idet jeg sidder som chair og flere DASAM medlemmer også er medlemmer i denne SC. 

Igennem MinOSH lykkedes det at få publiceret 3 oversigtsartikler i et sydafrikansk tidskrift, de giver et godt 

overblik over almindelige arbejdsmiljøproblemstillinger i minedrift og løsningsmuligheder. Nu er minedrift 

jo ikke det største erhverv i Danmark, så mange har grinet lidt forundret over vi tog det op på en 

konference i Danmark. Men det kommer måske i Grønland, og vores olie-gasudvinding i Nordsøen hører jo 
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ind under udvindingsindustri sammen med minedrift. 

 

 Undervisning i Globalt Miljø- og Arbejdsmiljø vinder frem, vi har Martin som phd studerende i Uganda pt., 

og undertegnede arbejder på at få en international profil herunder miljø- og arbejdsmiljø beskrevet til SDU 

som skal køre som valgfrit 5. semester på hoveduddannelsen fra 2019. KU er aktive gennem flere år og AU 

har også sit ’GLOHAU’, der kører et kursus i global sundhed på folkesundhedsvidenskab. Det der mangler er 

f.eks. et 3 ugers kursus i globalt miljø og arbejdsmiljø betingede sygdomme, det findes ikke herhjemme, 

men hvis nogen vil være med til at diskutere og udvikle det et det meget velkomment. 

Hovedbudskabet: vi har mange rigtigt spændende aktiviteter, vi har brug for man-power – så ’kom bar’ 

nærmere do’!   

Mange hilsner Erik 
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