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Tilstede: Flemming L, Flemming K, Jesper, Anna, Erik 

Fraværende: Per, Martin, Jane, Vivi, Jens, Lilie, Regitze 

1. Valg af ref: Erik 

2. Godkendelse af sidste ref: ikke gennemgået. 

3. Status Plagbol fase 3: Plagbol fase 3 har etableret sig med et kontor i lavlandet (Sta. Cruz) 

med agronomen Omar som lokal leder. Denne udvikling er et led i at skabe bæredygtighed 

for organisationen. Et andet initiativ for at sikre bæredygtighed er en planlagt konference i 

november 2011 for potentielle donorer, der kunne tænkes at spytte i kassen. Erik vil deltage. 

Foråret 2012 er det planen at to studerende gennemfører studier af pyrethroiders påvirkning 

af sprøjtemænd i vektorbekæmpelsen. Flemming L kunne i den forbindelse tage med en tid 

og sikre god start og støtte til studenterne. Flemming K skal med til ICOH i Mexico og det 

foreslås at han tager ned og ser projektet. 

4. Status Uganda fase 1: De lokale kurser er påbegyndt. Der er god kontakt til de forskellige 

samarbejdspartnere herunder lokale myndigheder og bønder. Efter en lidt tøvende start, er 

der ved at komme bevægelse i projektet. Projektet bør nok støttes lidt tættere end det har 

været nødvendigt i Bolivia. Den nye agronom hedder Aggrey og har vist sig at være et godt 

valg og der pågår en livlig diskussion og udveksling af UV-materialer med denne. Erik tager 

derned i september for at deltage med et foredrag i konference arrangeret af Unacoh og 

Makerere Universitet. Det er en mulighed at Per tager derned for at give sprøjtekursus til 

bønder, dealere og rådgivere når Aggrey har dette emne på programmet. Der er fremsendt to 

CV’er fra Uganda på personer der kunne tænke sig et Phd forløb med støtte fra DK. 

Flemming K har kigget på dem, den ene kunne være aktuel da han er fra Public Health, den 

anden er økonom og mere ovre i KU-Life Fødevareøkonomisk Institut v. professor Henrik 

Hansen. 

5. Blomsterprojekt i Uganda: Flemming og Jane tager derned i oktober mødes med 

målgruppe og færdiggør en ansøgning til IFAD. 

6. Studenterprojekter og forskning: Plagbol - Der er udarbejdet to nye studenterprojekter 

(Jesper fra Kbh og Martin fra Århus) og ansøgninger om støtte via universitetet er 

fremsendt, Martins er godkendt, Jesper afgørelse endnu ikke truffet. Erik har desuden 

udbudt en opgave til en kandidatspeciale studerende fra Odense, som skal se på 

sygehusregistrerede forgiftninger i Bolivia, en studerende har meldt sig. Endelig er der tale 

om at en agronomistud fra KU-Life skal søge om penge til et projektarbejde i Bolivia. 

Jasmin en kandidatspeciale studerende fra SDU har skrevet en supergod opgave om kvinder 



og sprøjtemidler med data fra Plagbol. Regitze og Lilie fra FSV KUhar afsluttet deres 

praktik og udarbejdet 7 gode fact sheets med tilhørende videoer samt opgave om 

pædagogikken bag materialet. Vi skal nu publicere det - ideer er U-tube, Wiki-tox, Niosh 

geo-library og WHO, samt vore egne og kontakters hjemmesider. Dan som har støttet R og 

L med videoerne ser på publicering af materialet. Når materialet er klart kunne det 

annonceres i Journal of Toxicology of Sciences. En ide kunne være at vi fik et par 

studerende fra KU-Life til at lave lignende materiale som instruktion for landbrugere, dvs. 

praktiske værnemidler, dosering af sprøjtemidler, vedligehold af rygsæk, sprøjteteknik mv. 

Uganda - Baseline studiet er gennemført og både Anna og Joakim har  udarbejdet hhv FSV 

kandidat - og semesteropgave. Der er 3 nye FSV studerende der gerne vil til Uganda i 

praktik. Personalet på PHE er interesserede i at modtage dem. Emner kunne være 1. hjælp 

på kurser for sundhedspersonaler, 2. kampagne om sundhed og pesticider via SMS’er samt 

en evaluering af dette, 3. studie af dealers, hvor får de deres viden fra, hvordan rådgiver de? 

Erik står for en special session

7. Evt. 1-2 nov er der årsmøde på Universitetsplatformen, vi skal deltage som OHS- 

Arbejdsgruppe.  

 på ICOHs (International Comitee on Occupational Health) 

årsmøde i Mexico marts 2012 med titlen ’Praktiske tiltag i forebyggelsen af 

pesticidforgiftninger’. Flemming L, Flemming K, Deogratias fra PHE projektet, Guido fra 

Plagbol er oplægsholdere mfl. Jesper og Flemming K taler om phd-kursus i pesticider. 

 


