
Referat ICOEPH telefonmøde d. 13. april 2011 
 
Tilstede: Erik, Jane, Flemming, Olaf, Vivi. Afbud: Martin, Lars 
  

0) Referat fra 11. februar 2011 Godkendt. Vivi referent 
 
1) Mødeform fremover?  
4-6 møder/år, fire skype og to med fremmøde vedtaget. 1. mandag hver anden måned, 
næste møde 6. juni 19.00 – 21.00, 8. august; 3, oktober, 5. december (face to fase, 
julefrokost) 
 
2) Status på projekter v. Erik og Jane.  
Jane: Kviksølv7BORAX projektet. Indledende møde i DK, rører også på sig på filippinerne, 
BANTOX)  har lige sendt forslag til baseline undersøgelse efterår 2011. Tom Heineman går 
om få måneder i gang med film dokumentar. Projektleder Marie Brasholt m.m. tager til 
filippinerne maj 2011 for yderligere planlægning. Jane og Peter Jacobsen har planer om 
ekstra projekt (biomonitorering før og efter intervention). De har kontakt med tysk 
videnskabsmand (Stefan Böse-Oreily) med erfaring i monitorering fra FN/Unido i bl.a. 
Tanzania. Jane og Erik har kontakt med studerende (Tilde) samt dansk/ filippinsk læge med 
gode kontakter til sundhedsmyndigheder og Universitet lokalt i Filippinerne. BORAX 
Erik: Bolivia. Plagbol sidste fase 3, i god gænge. Projekt etableret i mønsterkommuner, 2 
studerende har været dernede et par måneder og lave film (undervisningsmateriale).  
Som ventet er Plagbol snart selvkørende på pesticidområdet Skal vi kaste os over noget 
andet? Guldminedrift? Minedrift generelt?  Vi summer. 
Erik: Uganda. Er startet op for 10 måneder siden, baseline studie gennemført, flere 
studerende involveret, også i undervisningsmateriale. De studerende er ved at skrive 
sammen. Erik synes gruppen i Uganda er lidt langsommelig, han presser på. Intervention 
lidt forsinket. 
 
3) Status på studenterarbejde, nye vejledere hvem? v. Erik, Jane, Vivi, Flemming. 
Aktuelt er Jane, Flemming, Erik involveret i vejledningsopgaver, Jens Peter og Finn 
Gyntelberg muligvis på vej. Vivi er parat hvis det bliver nødvendigt og der kommer 
interesserede i Århus. Fortsat undervisning i international medicin i KBH og Aarhus, inkl. 
Bacheloropgaveforløb 
 
4) Status Martins rejse til Uganda for at lave cutflower project v. Martin 
Martin har sat sig selv på pause, Flemming tager bolden op og tager derned til august, evt. 
sammen med Jane. Tager inden kontakt til blomsterindustrien lokalt.  

 
5) Formidling- presse: skal vi have nogle vagthunde så vi kan kommentere På 
dagsaktuelle relevante debatter i forbindelse med globalisering? 
 Vi har brug for databaser over interesserede journalister. Vivi kontakter Dan for at snakke 
strategi. Hvad gør vi når der kommer noget der kræver presse. Kan han hjælpe os med at 
lave database (selvfølgelig mod en hvis betaling)  

 



6) Konference i Ghana oktober 2011 OHS i SME (small scale interprises), hvem vil 
med?  
Erik: Pesticider og kvinder. Peter Appel: BORAX: hvad er det? Jane: BORAX projektet 

 
7) Samarbejde Tanzania kursus efterår 2011? 
Erik har kontaktet Vera, leder af Miljø- og Arbejdsmedicinsk afd, institut for Folkesundhed,  
Muhimbili University , DAR-ES-SALAAM.  Hun er interesseret i at afholde 
arbejdsmiljøkursus efteråret 2011. Erik opretter mailgruppe med Finn Gyntelberg, Olaf og 
Vivi som ser hvad de kan gøre. Erik sender undervisningsmateriale fra Johan til inspiration. 

 
8) Evt. 
Ophobning af nyreinsufficiens i Panama, pesticider mistænkes. Olaf undersøger mulighed 
for case kontrol af problemstillingen. Finansiering? Erik tilbyder at undersøge muligheder 
for finansiering via danske ulandsmidler midler, sender også info til Jane. 
Olaf og Martin har gjort tjeneste i Tyrkiet i en kortere periode (opbygning af 
arbejdsmiljøsystem), er fortsat lidt tilknyttet.  
God ven leder af guldmine i Irland, erfaren mand. Arbejdsmiljøspecialist. Kan kontaktes, 
hvis der er brug for ingeniør i BORAX projektet.  

 
Ref Vivi 


