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Afbud:

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

2) Status på den registerbaserede analyse
SIF giver en opdateret status på det foreløbige arbejde med data.
Referat:
SIF orienterede styregruppen om, at dataarbejdet med de tilgængelige registre går gradvist
fremad. Der er dog stadig udfordringer med ATP-registret, som SIF endnu ikke har fået adgang til
trods forhåndstilsagn om dette i oktober.
ATP har lavet et foreløbigt dataudtræk, som ifølge SIF viser nogle problemer, der skal afklares.
For at sikre validiteten i data fra ATP er SIF nødt til at kvalitetssikre de pågældende registerdata,
hvilket vil tage yderligere tid. Derfor forventes registerundersøgelse ikke at kunne blive færdig før
marts 2020.
På baggrund af status på sundhedsundersøgelsen fra SIF blev det besluttet, at Region
Syddanmark udsender en pressemeddelelse om forsinkelsen efter mødet i styregruppen.
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3) Udkast til rapport (tilføjet dagsordenen 11/12/19)
SIF har udarbejdet et udkast til en skitse for rapporten for registerundersøgelsen. Indholdet vil
blive drøftet af styregruppen. Udkastet vil ikke indeholde resultater eller analyser, da dette ikke er
udarbejdet endnu.
Referat:
Skitsen til rapporten for registerundersøgelsen blev drøftet. Styregruppens medlemmer gav input
til ændringer af forskellige afsnit i udkastet, men overordnet var der opbakning til strukturen i
rapporten. Styregruppen pointerede vigtigheden af at skrive præcist og borgernært. For særligt
interesserede vil der vedlægges et videnskabeligt appendix til rapporten med yderligere materiale.
SIF reviderer rapportskitsen på baggrund af styregruppens bemærkninger. Det reviderede udkast
vil efterfølgende blive sendt til Region Syddanmark og styregruppens medlemmer igen til
gennemsyn og bemærkninger.

4) Kommunikation om sundhedsundersøgelsen
Styregruppen drøfter og godkender procesplan for offentliggørelse af den endelige rapport om den
registerbaserede sundhedsundersøgelse i Grindsted. Derudover drøftes forslag til relevante
kommunikationsinitiativer i dagene efter offentliggørelsen – herunder invitation og afholdelse af nyt
borgermøde i Grindsted.
Referat:
Udskydelsen af offentliggørelsen af sundhedsundersøgelsen betyder, at styregruppen efter den
reviderede tidsplan vil blive forelagt rapportens resultater på mødet i Region Syddanmarks
forretningsudvalg d. 11. marts 2020. Den efterfølgende dag vil Region Syddanmark invitere til
borgermøde i Grindsted for at præsentere rapportens konklusioner.
På baggrund af drøftelserne i styregruppen reviderer Koncern Kommunikation kommunikationsog tidsplanen og rundsender materialet inden det kommende styregruppemøde.

5) Næste møde i styregruppen
Der er ikke planlagt yderligere ordinære møder i styregruppen. Styregruppen vil dog mødes, når
SIF ifølge planen fremlægger rapportens resultater i begyndelsen af 2020.
Referat:
Region Syddanmark vil planlægge yderligere møder i styregruppen på baggrund af forsinkelsen af
undersøgelsen. Der vil blive afholdt et ordinært møde omkring ultimo januar/primo februar samt et
opsamlende møde i dagene efter offentliggørelsen af rapporten. Derudover mødes styregruppen
som beskrevet ovenfor, når undersøgelsens resultater er klar til offentliggørelse.

6) Eventuelt
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