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Tredje møde i styregruppen for den registerbaserede analyse
om belysning af en potentiel sundhedsrisiko i Grindsted
1) Velkomst

2) Status på den registerbaserede analyse
Forskningsleder Annette Kjær Ersbøll orienterer om status på adgang til data fra Danmarks
Statistik. På det seneste styregruppemøde meddelte Annette, at SIF endnu ikke havde fået
tilladelse til at benytte registerdata over ansatte på Grindstedværket, hvilket kunne resultere i en
forsinkelse af undersøgelsen. Annette Ersbøll og Kurt Espersen vil orientere om status for de
fælles bestræbelser på at få adgang til de nødvendige data, og styregruppen vil få lejlighed til at
drøfte eventuelle konsekvenser af, at der er tilstødt udfordringer i forhold til at få dataadgang.
Referat:
Forskningsleder Annette Kjær Ersbøll redegjorde for processen med at få adgang til data fra
Danmarks Statistik (DST). SIF søgte om adgang til data fra DST d. 8. oktober 2018, og der pågår
fortsat dialog med DST om mulighederne for at få de nødvendige data til undersøgelsen. Det
forventes, at der findes en løsning snarest.
SIF har i samarbejde med professor i miljømedicin på SDU, Philippe Grandjean, udarbejdet et
forslag til en metode til mål af eksponering samt sammenligning på tværs af byer, som blev
præsenteret og drøftet på mødet.
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Forslag til den grafiske opsætning af rapporten blev drøftet.

3) Tidsplan for det videre forløb
Styregruppen drøfter tidsplan for det videre forløb pba. status fra SIF.
Referat:
På baggrund af forsinkelserne med adgang til data vil undersøgelsens resultater kunne blive
forsinkede. Det er aktuelt ikke muligt at sige, om og hvor stor en eventuel forsinkelse vil blive, men
SIF vil orientere styregruppen herom, når dialogen med DST er afsluttet, og adgangen til data er
opnået.

4) Kommunikation om sundhedsundersøgelsen
Styregruppen drøfter og aftaler kommunikation om registeranalysen pba. den aktuelle status.
Referat:
Der var i styregruppen bred enighed om, at der foreligger en stor kommunikativ opgave, når
resultaterne fra registerundersøgelsen ligger klar. Undersøgelsens analyser og resultater vil være
komplicerede og komplekse, hvilket kan skabe misforståelser, hvis ikke de kommunikeres klart og
forståeligt ud.

5) Orientering om status for evt. dyberegående sundhedsundersøgelse
Som meddelt på det seneste styregruppemøde, så har Region Syddanmark afholdt møder med
en række forskere inden for bl.a. miljømedicin, neurologi og arbejdsmedicin som forberedelse til
en evt. dyberegående sundhedsundersøgelse i Grindsted. Der er i denne forbindelse blevet
udarbejdet nogle foreløbige arbejdspakker, der skal forme grundlaget for en mulig undersøgelse.
Derved sikres det, at rammerne for en yderligere undersøgelse er på plads, hvis resultatet af den
registerbaserede analyse giver grundlag herfor. Næste møde i forskergruppen afholdes d. 15.
marts 2019.
Referat:
Orienteredes.

6) Næste møde i styregruppen
Det kommende styregruppemøde er planlagt til d. 28. maj 2019.
Referat:
Styregruppen besluttede at planlægge to yderligere møder i andet halvår af 2019. Mødedatoerne
vil blive meldt ud til styregruppen, når de ligger endeligt fast.

7) Eventuelt
Referat:
Styregruppen drøftede muligheden for at arrangere et borgermøde i Grindsted med fokus på
oplysning om forureningen i og omkring byen.
Styregruppen drøftede forskellige ideer til borgerrettet kommunikation i perioden op til
offentliggørelsen af resultaterne af registerundersøgelsen.
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