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1. Status på projekterne 

Plagbol: 12/6 er der møde i Danidas styrelse vedr. bevilling af en afsluttende fase 3, vores 

sagsbehandler i Danida er positiv, så vi regner med det går igennem. Bevillingen er på 6.5 

mill kr. over 3 år. 

Uganda Pesticider: Starter 1/6-10. Jeg rejser ned i forbindelse med opstart af Karamoja 

fase 2 og bruger en uges tid med UNACOH. Dagene med dem bruges på fællesmøde med 

de andre deltagere i projektet, koordinering med WHO og møde med målgruppe. Samtidigt 

mødes jeg med Thim fra MS som skal supervisere økonomistyringen i projektet. 

Til efteråret skal der laves en base-line og Jens Peder Haahr er interesseret i at komme til 

Uganda og være med i denne sammen med evt. studerende, Berit mfl. 

2. Samarbejde med universiteterne og AMK klinikkerne 

Dokumentationsstudier på projekterne: Vivi (AU) og Jane (KU) formulerer forslag til 

involvering af studenter og læger under uddannelse til speciallæger i miljø-. Og 

arbejdsmedicin i baseline studier og evt. andre pesticidstudier på projekterne. Der bliver tale 

om spørgeskema og evt. kliniske undersøgelser.  

Jens Streibig fra KU-Life og Per Gummer er i gang med at formulere noget for 

agronomistuderende. Flemming K er også velkommen til at blande sig. Deltagerne skal selv 

så vidt muligt selv skaffe løn og penge til at dække udsendelsesomkostninger. For de 

studerende er der forskningsmidler på universiteterne som vi tidligere har fået finansieret et 

forskningsår med i Odense.  

Base-line studie og andre studier skal om muligt udføres i samarbejde med Makarere 

Universitet. 

Kortere opgaver 1-3 mdr. er desk-studies der ikke kræver finansiering. Speciallæger under 

uddannelse eller andre vil kunne få klinikkerne til at dække dele af udgifterne. 



Der er lavet et forslag til et studie af kroniske effekter af pyrethorider blandt sprøjtemænd i 

Bolivia, Jane fik det med og ser på om det er noget evt. en phd-studerende kunne arbejde 

med.  

Undervisning: er i gang på de to universiteter og der udbydes studenteropgaver for de 

medicinstuderende omkring pesticider. Undervisning i Internationalt Miljø og 

Arbejdsmiljøforhold er nu på speciallægekurset for samfunds- og arbejdsmedicinere. 

3. Økonomi 

Fik vi ikke talt meget om, men Per har jo hidtil været kasserer for Plagbol med min støtte og 

kunne måske også være det for Uganda projektet? Der skal laves en kontoplan og jeg har 

lige bedt Dialogos’ sekretær Lene og at overføre 80.000$ til UNACOHs konto. 

4. Blomsterproduktion  

Vi har et løsere beskrevet projekt omkring IPM i blomsterproduktionen i Uganda, Per og 

Martin går videre med en formulering af dette projekt mhp finansiering gennem IFAD i 

Rom. 

5. Kommende arbejdsopgaver 

Kontoplan laves i samarbejde med Lene (Dialogos’ sekretær) og Marie (Dialogos’ kasserer), 

vil du tage dig af det Per? 

 Samarbejdsaftale laves og underskrives mellem ICOEPH og Dialogos, det tager jeg mig af.  

Vi besluttede at de to projekter køres i samme gruppe da de er meget ens og 
gruppemedlemmer ville blive gengangere stort set! 
 
EJ 19/5-10 
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