
REFERAT ICOEPH 
 
Bestyrelsesmøde 12.1.10 fra kl. 16-18 hos Flemming Lander, Lahnsgade, Odense. 
 
 
Tilstede: Erik Jørs, Flemming Lander, Vivi Schlünssen, Lars Brandt.  
 
Afbud: Johan Hviid Andersen, Martin Silberschmidt, Thora Brendstrup og Jane Frølund Thomsen. 
 

1. Valg af referent, Lars 
 
2. Sidste referat godkendt. 
 
3. Projekter. Ugandapesticidprojekt. Ansøgning genfremsendt 15.12.09 til projektrådgivning 

efter revidering. Der forventes svar medio april. Hvis pengene bevilges skal der nedsættes 
en baggrundsgruppe med os, Jens Streibig Life og Flemming Konradsen Kbh´s Universitet. 
I givet fald vil projektet starte op omkring 1. juli. Selve organisationen i Uganda skulle være 
mere eller mindre klar, bl.a. med samarbejds NGOén UNACO, som har kontakter bredt 
både til bondefagforeninger og diverse universitetsfakulteter.  

 
4. Bolivia Plagbol. Ansøgning til fase 3 indsendes 1.2. af Erik. Projekt er blevet revideret nu 

med øget fokus på civilsamfundsorganisering omkring pesticidforgiftninger samt spredning 
af viden og materialer internationalt blandt andet via WHO og universiteter.  
 

a. Drivhusprojekt Uganda. Erik smutter forbi Uganda på vej til Bolivia for at se på 
nogle drivhuse. Der er nemlig fra Uganda kommet forslag om også at lave projekt 
omkring pesticidanvendelse i drivhuse, hvor planen er at udarbejde en 
projektansøgning som sendes til IFAD i Rom. 

b. Projekt om sprøjtemiddel i Bolivia, blev i første omgang afvist. Genindsendes 15.2. 
med ansøgning til Rådet for Ulandsforskning. Flemming og Jesper Bælum står for 
dette. Vivi vil undersøge om der evt. er mulighed for at søge Århus Universitets 
Forskningsfond. Melder tilbage om dette.  
 

5. WHO og ICOEPH. Erik og Lars har været i Geneve til WHO’s 8. møde for 
samarbejdscentre inden for arbejdsmedicin. WHO har opfordret os til at ansøge om 
optagelse som samarbejdscenter. AMK Odense er nu i optagelsesproces som strækker sig 
over to år. Erik og Lars sørger for at netværke bagud i Danmark i forhold til WHO. Allerede 
nu har inddragelsen i WHO-samarbejdet båret frugt idet PAHO, den pan-amerikanske gren 
af WHO nu anvender materiale fra Plagbol i Bolivia i et virtuelt bibliotek hvor alle kan 
trække på informationer. Erik skal desuden til pesticidkonference i Tirana, september 2010. 
Erik har desuden tæt kontakt med Claudio Collosio, som dels er formand for ICOH’s 
landbrugsområde og dels i WHO regi er tovholder ligeledes inden for landbrug og for 
pesticidområdet. Erik har allerede kommet med input i forhold til dette.  
 

6. Studenterinddragelse. Erik underviser nu i ulandsarbejdsmedicin på lægestudiet, Århus og 
Københavns Universitet samt på Landbohøjskolen og Folkesundhed. Drøfter muligheden 
for at det også kan komme med i speciallægeundervisningen. Erik kontakter Ann Kryger 
eller Lars Skadhauge mhp. dette. Der er brug for temaer til bacheloropgaver på 



medicinstudiet i Århus. Vivi efterspørger emner inden for det internationale område. Vivi 
sender det katalog af temaer som allerede er lavet. Næste gang der bliver behov er juni 2010. 
Vi drøfter også muligheden for at inddrage studenter i forbindelse med projekterne dels i 
Bolivia og dels i Uganda. Vivi har aktuelt en student der er interesseret i det internationale 
område i forbindelse med forskningsårsopgave. Denne student kan evt. inddrages i Uganda 
projektet. 
 

7. Hjemmeside. Ole Carstensen er ved at lægge hånd på den sidste del af den tekniske side og 
er næsten færdig med dette. Inden skal han dog have input til hvilke overskrifter der skal 
være i hjemmesiden. Vivi og Flemming vil arbejde videre med dette. Vi vil kunne oploade 
på den kommende hjemmeside. 
 

8. ICOEPH er nu under DASAM. Erik er blevet opfordret til at træde ind i bestyrelsen for 
DASAM. Der er ikke længere nogen systematisk indbetaling til ICOEPH. Status for 
økonomien er at der aktuelt er 60-65.000 kr. på kontoen. Der er blevet udbetalt 24.000 i 
forbindelse med opstart af Ugandaprojektet.  
 

9. Evt. Ingenting. 
 

 
Næste møde? 

 
 
 
 
 
 
15.1.2010 
 
Lars Brandt 
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