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Afbud:

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

2) Tilbagemelding fra informationsmøde i Grindsted d. 14. maj 2019
Region Syddanmark og Billund Kommune havde i fællesskab arrangeret et åbent
informationsmøde d. 14. maj for interesserede borgere om forureningen i Grindsted. Omkring 150
borgere, journalister og politikere var mødt op til mødet.
Der gives en kort orientering om informationsmødets afvikling.
Referat:
Styregruppen blev orienteret om informationsmødets afvikling, der blev betragtet som en succes.
Der var stor tilfredshed med fremmødet, borgernes interesse og spørgelyst, samt mødets
overordnede afvikling. TV-avisens live-indslag fra mødet blev afspillet for styregruppen.
Svarene på de oftest stillede spørgsmål fra borgerne vil blive tilføjet hjemmesiden
(www.grindstedforurening.dk), hvor der i forvejen er en FAQ.

3) Status på den registerbaserede analyse
Siden det seneste styregruppemøde d. 12. marts 2019 har SIF fået den endelige godkendelse af
Danmarks Statistik til at benytte de nødvendige registerdata til sundhedsundersøgelsen. SIF giver
en status på det foreløbige arbejde med data.
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Referat:
SIF meddelte, at de siden sidste møde i styregruppen har fået endelig godkendelse til brug af
relevant registerdata fra Danmarks Statistik. Adgangen til datamaterialet har taget længere tid end
ventet, hvilket har medført en forsinkelse på omkring fem måneder. Undersøgelsen skrider for
nuværende planmæssigt frem, og der er ikke umiddelbare tegn på flere forsinkelser. Dermed
forventes sundhedsundersøgelsens resultater at blive offentliggjort omkring årsskiftet.

4) Godkendelse af projektprotokollen
SIF fremlægger et forslag til en lægmandsprotokol for sundhedsundersøgelsen. Protokollen
indeholder bl.a. en liste over alle de inkluderede sygdomme samt en liste over sammenlignelige
byer. Det foreslås, at lægmandsprotokollen offentliggøres på hjemmesiden for
Grindstedforureningen (www.grindstedforurening.dk) for interesserede borgere.
Referat:
SIF fremlagde et udkast til en lægmandsversion af projektets forskningsprotokol. Det er hensigten,
at denne version gøres offentligt tilgængelig, så borgere og medier kan følge med i
undersøgelsens udformning.
Styregruppens medlemmer gav en række input til ændringer af protokollen for at øge forståelsen
og læsevenligheden for den almene borger. SIF vil på baggrund af disse input udarbejde en
revideret udgave.

5) Målsætning for en dyberegående sundhedsundersøgelse
Sideløbende med udarbejdelsen af registerundersøgelsen har Region Syddanmark haft
indledende drøftelser med en bred kreds af forskere om en potentiel dyberegående
sundhedsundersøgelse i Grindsted, som opfølgning på registerundersøgelsen, såfremt dette
bliver relevant. Kredsen af forskere har indtil videre fremlagt to forskellige bud på videnskabelige
tilgange til problemstillingen.
Der ønskes en drøftelse om, dels hvilke forventninger der er i styregruppen og blandt borgerne og
dels hvilke spørgsmål, der ønskes besvaret i en videregående undersøgelse med henblik på at
målrette de videre drøftelser med forskerne til at adressere disse forventninger og spørgsmål.
Referat:
Kurt Espersen orienterede om den hidtidige proces. Der arbejdes for, at Region Syddanmark kan
iværksætte en dyberegående sundhedsundersøgelse snarest efter konklusionerne fra
registerundersøgelsen foreligger, hvis resultaterne giver anledning hertil. En del af
forberedelserne må dog afvente resultaterne af registerundersøgelsen.
Det forventes, at en dyberegående undersøgelse af sundheden i Grindsted helt naturligt og i
lighed med registerundersøgelsen, vil tiltrække opmærksomhed og skabe debat blandt borgerne.

6) Kommunikation om sundhedsundersøgelsen
Styregruppen drøfter og aftaler kommunikation om registeranalysen pba. den aktuelle status.
Referat:
Koncern Kommunikation foreslår, at der afholdes et Facebook-chat-event, hvor borgere kan stille
spørgsmål til undersøgelsen, som fagfolk vil svare på.
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Koncern Kommunikation orienterede om det fortsatte arbejde med at forberede kommunikationen
i forbindelse med offentliggørelsen af sundhedsundersøgelsen.

7) Næste møde i styregruppen
Det kommende styregruppemøde er planlagt til d. 26. august 2019.

8) Eventuelt
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