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Forskermøde om en potentiel dyberegående
sundhedsundersøgelse i Grindsted
1) Velkomst

2) Kort opsummering af sundhedsundersøgelsen i Grindsted
Statens Institut for Folkesundhed og Region Syddanmark offentliggjorde d. 13. maj
registerundersøgelsen om sygdomsforekomster blandt borgerne i Grindsted. Hovedkonklusionen i
rapporten er, at der ikke er en generel overforekomst af sygdomme i blandt nuværende og
tidligere borgere i Grindsted i forhold til andre sammenlignelige danske byer.
Der vil på mødet være mulighed for at stille enkelte opklarende spørgsmål til rapportens resultater.
Det forventes, at mødedeltagerne har læst rapporten eller sat sig godt ind i resultaterne.
Referat:
Afdelingschef Mads Haugaard roste SIFs grundige arbejde med registerundersøgelsen og
gennemgik kort hovedresultaterne derfra. Desuden redegjorde Mads for offentliggørelsen og
Forretningsudvalgets drøftelser af resultaterne: Der er stor tilfredshed med SIFs arbejde og den
grundige rapport. Desuden er forretningsudvalget glade for og lettede over, at undersøgelsens
resultater ikke giver anledning til bekymring for eventuelle sundhedsmæssige konsekvenser af at
bo eller have boet i Grindsted.
Desuden har Region Syddanmark på baggrund af resultaterne ikke umiddelbart fundet anledning
til at igangsætte nye sundhedsundersøgelser i Grindsted. Men regionen vil indhente reaktioner og
tilkendegivelser om sundhedsundersøgelsen fra alle omkring forureningen i Grindsted for at få alle
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perspektiver afdækket, inden forretningsudvalget i sensommeren 2020 drøfter og beslutter,
hvorvidt der er anledning til at afslutte processen med fase 1. Derfor er regionen meget
interesseret i at lytte til andre perspektiver og analyser på resultaterne fra mødedeltagernes
forskellige forskningsvinkler.

3) Drøftelse og vurdering af en potentiel dyberegående sundhedsundersøgelse i Grindsted på
baggrund af registerundersøgelsens resultater
Forskergruppen har tidligere præsenteret forslag til mulige videregående studier af sundheden i
Grindsted. Igangsættelse af et nyt studie skal kunne understøttes på baggrund af resultaterne fra
registerundersøgelsen. Derfor bedes forskergruppen drøfte, om der er sagligt belæg for at arbejde
videre med en eller flere videnskabelige undersøgelser i Grindsted.
Referat:
Der blev spurgt nærmere ind til antallet af ALS-tilfælde i Grindsted, herunder forekomsten af
sporadisk og nedarvet ALS. Undersøgelsens resultater for ALS blev drøftet.
Jesper Rasmussen redegjorde for, at præmisserne for at iværksætte den konkrete work package
om en dyberegående deskriptiv undersøgelse af sundheden i Grindsted ikke opfyldes på
baggrund af registerundersøgelsens resultater.
Der er i forskergruppen derfor ikke fundet grundlag for at arbejde videre med de tidligere fremlagte
work packages eller andre forskningsprojekter for Grindsted.
Der fremkom ikke andre tilkendegivelser om et grundlag for at igangsætte eventuelle yderligere
undersøgelser eller projekter.

4) Orientering om kommende proces
Efter offentliggørelsen af sundhedsundersøgelsen forpligtede Region Syddanmark sig på at gå i
bred dialog mellem borgere, eksperter, politikere og embedsfolk for at undersøge, om der skal
iværksættes flere sundhedsmæssige initiativer i Grindsted. Det forventes, at der træffes politisk
beslutning om dette til august/september.
Referat:
Anna-Marie Bloch Münster konkluderede på drøftelserne fra det foregående punkt, at der i
forskergruppen er konsensus om, at der på nuværende tidspunkt ikke findes grundlag for at
igangsætte en videregående sundhedsundersøgelse (fase 2) i Grindsted.
Aase Frandsen og Claire Meehan har efter mødet i et brev til Region Syddanmark kommenteret,
at de ikke er enige i denne indstilling, og at der bør ses nærmere på forekomsten af ALS i Østbyen
i Grindsted.
Disse vurderinger fra forskergruppen vil indgå som del af de overvejelser, som Region
Syddanmarks forretningsudvalg vil lægge til grund for at træffe beslutning om eventuel
igangsættelse af yderligere undersøgelser.
Anna-Marie Bloch Münster takkede afslutningsvis forskergruppen for arbejdet og interessen for
sundhedsundersøgelsen i Grindsted.

5) Eventuelt
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