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REFERAT FRA MØDE I ARBEJDSMILJØ PROJEKTGRUPPE. Odense 23.05.13 

Tilstede: Erik Jørs, Flemming Lander, Sara Unfgard, Jesper Belum og Helene Meldgaard (ref.) 

På skype: Anshu Varma, Benjamin Ebeling, Per Gummer, Sabine Clausen, Martin Rune Hansen, 

Jane Frølund Thomsen.  
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Referat  

 

1. Valg af referent 

Helene tager referat. 

 

2. Sidste referat godkendes 

Referatet er godkendt.  

 

3. Plagbol Bolivia, Erik og Per 

Plagbol er forlænget til 31.12.13. Projektet går efter planen.  

Erik tager derned til en konference i Santa Cruz og laver en workshop. 

Per arbejder på et kursus. Der skal enten laves en konference først i juli med efterfølgende kursus, 

eller en konference sidst i juli.  

 

4. Uganda PHE, Erik og Helene 

Se pkt 6. 

 

5. Nepal Farmers Health, Anshu og Erik 

Anshu: God, men også barsk projekt opstart, der har været præget af forskellige udfordringer. De 

lokale skal tage ejerskab i projektet og det tager noget tid, men der er stor interesse for projektet. Da 

Erik var dernede, var der mange møder med stakeholders. Der er skrevet nogle artikler, og der har 

været et seminar med deltagelse af WHO, ILO, arbejdsgiverforeninger, fagforeninger, ministerier 

og forskellige NGO’er.  

Dinesh, som er ansat som fieldkoordinator på projektet, har fået en phd i Århus, så han forlader 

projektet. Anshu overvejer at overtage hans rolle og er ved at undersøge muligheden for en phd i 

dette. 

 

6. Ny ansøgning Uganda PHE fase 2, status 

Der blev lavet en evaluering af projektet i slutningen af 2012. Den beskriver, at der er stor velvilje 

overfor projektet fra de forskellige stakeholders, og det er fra regeringsplan til bønder. Der har dog 
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manglet noget koordinering og involvering af de forskellige parter. Et hovedproblem er, at den 

formelle projektleder ikke har det fornødne engagement og ansvarsfølelse, og det er tydeligvis 

Aggrey, der har taget slæbet. Landbrugsdelen har kørt fint – sundhedsdelen har været lidt mere 

vaklende.  

Erik har været nede for at aftale fase 2 projekt. Der blev diskuteret på mødet, hvad man kan gøre i 

en fase 2 ift projektledelse, og det overvejes at give Aggrey et større ansvar og en assistent i denne 

fase, men det løser ikke nødvendigvis problemet med projektlederen.  

Der er inkoorporeret en udviklingsdel af personalet i den nye fase, idet udviklingen af UNACOH er 

blevet en del af projektet.  

Ifm ansøgningen har Sisu stillet nogle spørgsmål, og det er et godt tegn.  

Helene og Flemming vil gerne være mere aktive i projektet. 

 

7. Kommende ansøgning Bolivia 

Der bliver arbejdet på at udtænke nye projekter i Bolivia. Det diskuteres, om man skal forsøge at 

lave nogle helt nye projekter, eller lave noget der følger op på pesticideprojektet. Der er forskellige 

forslag: 

 Guldprojektet. Guido har brugt noget tid på en ansøgning til dette projekt.  

 Tomme emballager – hvad gør man med dem? Forslag til projekt, hvor man kan afprøve 

forskellige modeller for, hvad man kan gøre med dette affald.  

 Projekt om pesticider, som bruges i hjemmet af folk, som ikke er bønder 

Der skal være en ansøgning inde til 1. september, og der efterlyses nogen, der vil være med til at 

skrive den. Per foreslår, at man arbejder videre med implementering og videreførsel af de spor, man 

har startet op i Plagbol, så man kan styrke det. Man har forsøgt at få landmændenes fagforening til 

at gå ind i formidling af den opbyggede viden, men de er ikke så interesserede.  

Det kunne også være en ide med projekt omkring fødevarer. Der ligger en del grøntsager rundt 

omkring med pesticiderester.  

 

 

8. Forskningsopgaver: Anshu, Martin, Sabine, Benjamin, Sara, Astrid m.fl. 

Bolivia 

Martin skriver om diabetes, helbredsudfald og neuropsykologisk funktion. Han skal præsentere 

nogle resultater på en Plagbol konference i Santa Cruz i juli. Overvejer at præsentere resultaterne 

for sprøjtearbejderne og vil måske afholde en workshop i La Paz. Han skal snart forsvare sin 

forskningsrapport, og forventer at blive færdig med artikler i løbet af sommeren.  

 

Astrid skulle lave helbredsundersøgelser af minearbejdere i Bolivia, for at undersøge effekten af 

interventionen, men det bliver først i en fase 2. Der skal imidlertid laves en oplysningskampagne, 

som hun måske kan være med til at proces-evaluere.  

Plagbol har forsøgt at få EU midler til at afprøve kviksølvsfri goldmining. Der skal i den 

forbindelse oversættes materialer og viden fra Fillipinerne til spansk. Der mangler en studerende til 

at hjælpe med at bakke op om det projekt.  

 

Nepal 

Benjamin og Sara og Anshu og Dinesh laver baseline. Baseline undersøgelsen starter primo august, 

hvor Benjamin tager derned, Anshu er allerede dernede. Sara kommer ned til september, og tager 

evt tage sin baby med. Interviews af sundhedspersonalet kan evt rykkes til en måned senere, så Sara 

kan være med fra starten. Bønder og pesticiddealers, sundhedspersonale skal undersøges, og data 
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fra Bolivia og Uganda kan evt. bruges. Udarbejdelse af spørgeskema vil ske over mail. Erik 

foreslår, der laves en mailgruppe omkring Nepal.  

Anshu har fået penge til projekt fra Augustinus fonden om værnemidler til bønder og skal sætte en 

dataindsamling i gang om dette, hun skal bl.a. undersøge lokale markeder. Det er et 1-årigt projekt. 

Sabine kan evt komme ned og hjælpe til næste forår, hvis Anshu har brug for det. 

 

Uganda 

Sabine gør Uganda færdig. Hun fortæller, at der har været forskellige problemer ift videnskabelig 

standard: 

 For upræcis indtastning af data i Uganda.  

 Manglende kontrol med at få de samme farmere til at møde op til follow-up undersøgelsen, 

som svarede på baseline – det har givet uregelmæssighed i besvarelserne. 

 Ændringer af spørgsmål i follow-up interviewet.  

Af denne grund har det ikke være muligt at lave et follow-up studie, derfor bliver det nu i stedet til 

to tværsnitsundersøgelser.  

 

Seminar om forskning 

De beskrevne problemer er problemer, som også er oplevet i Fillipinerne og i Bolivia, og som 

typisk sker pga anderledes forhold i landene, og derfor vil det være en god ide at få tænkt ind i 

ansøgningsfasen, hvordan man kan løse det. Jane foreslår at ansøge om midler til et seminar i 

starten for de lokale partnere, der skal udføre undersøgelsen, så der er et fælles forskningsmæssigt 

udgangspunkt. Derfor vil det være en god ide at få skrevet disse erfaringer sammen i en slags 

vidensbase, som man kan bruge som forberedelse.  

 

Proces evaluering 

Erik skal lave procesevaluering i Bolivia ifm sit studie. Fokus er på, hvorfor det er lykkedes at få 

solgt ideen til de store key stakeholdere. Evaluerings metoden er fra USA og hedder ’Diffusion of 

innovation’. Den bruges indenfor landbrugssektoren, og den kan vi måske bruge i andre projekter. 

Erik har tidligere sendt en mail om den, ellers kan man søge efter den på nettet.  

Anshu syntes også, det vil være relevant at lave en proces evaluering i Nepal. Det er svært at få 

penge til, men det er vigtigt.  

 

Helene giver sparring til en lægestuderende ang. kvalitativ undersøgelses metoder.  

 

9. Konferencer, WHO, andet? 

 

 Erik har holdt oplæg i Kbh om selvmord med pesticider i Bolivia og havde posters med. Der 

var repræsentanter fra det globale miljø omkring u-landsforskning.  

 På KU er man ved at lave en master i health, hvor der skal være et modul om Occupational 

health and safety. Det er oplagt at Jane og Peter Jacobsen m.fl. får en rolle i det. Det er ikke 

kun for medicinstuderende, men også for mange andre, hvilket kan give en god bredde.  

 Der er arrangeret noget ’summerschool’, hvor Erik underviser. Der kommer en konference 

om Global Health i Kbh, hvor en del har sendt abstracts ind.  

 Erik sidder delvis som koordinator i et netværk om mining i WHO. Der er deltagere fra 

forskellige lande. Der er sendt en liste ud over, hvilke deltagere der er med.  

 I Mongoliet vil man forsøge sig med Borax-metoden. Der kunne generelt være godt at få 

nogle flere yngre geologer med i feltet omkring minedrift. 
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 Der er en større ansøgning fra AMK, Bispebjerg, hos Danida ang. kortlægning af Borax-

metoden. Bispebjerg står som hovedansøger og det er fint, men det opfordres dog til, at 

ICOEPH i fremtiden kobles på lignende ansøgninger, så der signaleres opbakning fra alle 

arbejdsmedicinske klinikker.  

 

10. Journalistisk dækning 

I Nepal er Dines blevet briefet om, hvordan han skulle håndtere medierne, og det har fungeret godt. 

Midtvejs i projektet kommer danske journalister til Nepal og samler materiale ind om projektet, 

som de præsenterer for de danske medier. Dan har lavet en intro om projektet på Dialogos’ 

hjemmeside.  

Dan rejser til Uganda til juni for at skrive om projekterne dernede. Der er ikke så mange flere, der 

kan tage af sted, da midlerne fra fase 1 er ved at være udtømt.  

 

11. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


