SOEH - konference i Washington, DC, USA
Af Ole Hertel og Steen Solvang Jensen, Danmarks Miljøundersøgelser
SOEH afholdt en international konference i
Washington DC den 19. til 23. oktober 1998
inden for miljø- og arbejdsmiljømedicin med
hovedtemaet: "Etablering af globale forbindelser". Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)
deltog på vegne af Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter (SMF).
SOEH (the Society for Occupational and Environmental Health) blev etableret i 1972 i USA
som et nationalt selskab med det formål at danne et tværfagligt forum for forskere, undervisere, embedsmænd og repræsentanter for industri
og fagforeninger med henblik på at formulere
anbefalinger inden for miljø- og arbejdsmiljømedicinske områder. Selskabet ønsker nu at
blive et internationalt selskab.
Konferencen blev afholdt på Natcher Center,
The National Institutes of Health, med omkring 110 deltagere fra i alt 30 lande. Under
hovedtemaet om etablering af globale forbindelser var der en række undertemaer:
• Behovet for globale forbindelser.
• Metoder til skabelse af globale forbindelser.
• Uløste problemer i globalisering af industrien.
• Samarbejdsprojekter i internationalt miljø
og arbejdsmiljømedicin.
• Fremtidige emner i globalisering af industrien.
• Hvordan udvikler og finansierer man samarbejdsprojekter inden for forskning, uddannelse, træning og offentlig politik udvikling.

I forbindelse med konferencen blev der afholdt
en poster session. SMF var repræsenteret med
en mindre poster, som beskrev formål og medlemskreds, og SMF havde bedt DMU deltage
med 2 postere, som beskrev arbejdet inden for
luftforurening og eksponeringsvurdering. Dette
arbejde er bla. støttet af SMF. Titlerne på posterne var "Determination of Air Pollution Exposure - Methods and Recommendations" ved
Ole Hertel og "Modelling Traffic Air Pollution
using GIS - Applications in Epidemiological
Studies" ved Steen Solvang Jensen.
WHO afholdt i forlængelse af konferencen et
3-dages kursus i "Teaching Approaches for
Environmental and Occupational Health",
hvori overlæge David Sherson fra Arbejds- og
miljømedicinsk afdeling på Vejle Sygehus deltog.
Professor Philippe Grandjean fra Odense Universitet holdt et godt foredrag om "Mercury Pollution from Gold Mining in the Amazon:
International Efforts to Support Prevention".
Philippe Grandjean er også medlem af SOEHs
bestyrelse og var indtil konferencen eneste repræsentant uden for USA.
SOEH gav på konferencen sin fulde støtte til
SOEH-medlem Fernanda Giannasi fra Brasilien, som er blevet trukket i retten af et fransk
datterselskab i Brasilien (Eternit). Støtten omfattede bl.a. en protestskrivelse til den brasilianske regering. Hun arbejder for det statslige
arbejdstilsyn og har offentligt fremlagt kritisk
materiale om firmaets produktion af asbestholdige materialer.
Danske institutioner inden for miljø- og arbejdsmedicin kunne have interesse i medlemsskab af SOEH samt deltagelse i SOEHs konfe-
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rencer for at få internationale kontakter samt
samarbejdspartnere omkring internationalt finansierede projekter. Selskabet har hovedvægten på arbejdsmiljøet frem for det eksterne
miljø og er stadig amerikansk domineret, men
med en reel interesse i at blive en international
organisation.
Den næste SOEH-konference vil blive afholdt i
Washington DC i april 2000 og omhandler
støv og partikler.
SOEH har en hjemmeside www.soeh.org, som
fortæller mere om organisationen, medlemsskab m.v. og kan desuden kontaktes via e-mail
på SOEH@degnon.org

22

