Afdeling: Kvalitet og Forskning
Journal nr.: 18/24885
Dato: 14. september 2018

Udarbejdet af: Mads Haugaard
E-mail: mch@rsyd.dk
Telefon: 2920 1984

Belysning af en potentiel sundhedsmæssig risiko i Grindsted
(Registerbaseret analyse)
Kommissorium for styregruppe
Regionsrådet tiltrådte mandag den 25. juni 2018 en indstilling fra Forretningsudvalget om at
gennemføre en registerbaseret analyse af forekomst af sygdom blandt borgerne i Grindsted.
Regionsrådet tiltrådte herunder, at analysen gennemføres af Statens Institut for Folkesundhed
(SIF) i et tæt samarbejde med Region Syddanmark og de øvrige parter omkring eventuelle følger af
forureningen fra Grindstedværket.
Registeranalysen vil forsøge at afdække, hvorvidt der er en geografisk ophobning af specifikke
sygdomme i og omkring Grindsted, og hvorvidt der kan spores en sammenhæng mellem
eksponering for forurening i Grindsted og risiko for specifikke sygdomme.
Der nedsættes en styregruppe i tilknytning til registeranalysen.
Der redegøres herunder for styregruppens kommissorium. Dette kommissorium dækker
udelukkende styregruppen for den registerbaserede analyse. Det dækker ikke den anden del af
regionsrådets beslutning, hvor der igangsættes en dialog med forskere/eksperter omkring
forberedelse og beskrivelse af en dyberegående og målrettet sundhedsundersøgelse blandt
borgerne i Grindsted.
Formål
Styregruppens formål er inden for regionsrådets udstukne ramme at lede
udarbejdelsen af den registerbaserede analyse blandt borgerne i Grindsted med
fokus på sikre den faglige relevans samt skabe tryghed for borgerne i Grindsted.
Opgave
Styregruppen arbejder inden for det beskrevne kommissorium. Styregruppen skal
følge og lede registeranalysen tæt i hele projektperioden. Konkret indebærer
dette bl.a. følgende opgaver:
Bl.a. at drøfte og godkende
 endelig projektbeskrivelse/forskningsprotokol
 tidsplan
 inklusion af sygdomsgrupper (diagnoser) i analysen
 kommunikation fra styregruppen til omverdenen
Løbende at blive orienteret om og forholde sig til
 status for projektets fremdrift
 eventuelle justeringer af projektet undervejs i projektperioden,
eksempelvis i forhold til metoder, tidsplan, etc.
 eventuelle behov fra SIFs side til at hente input til undersøgelsestekniske
spørgsmål
 spørgsmål eller indlæg fra omverdenen eller parterne i styregruppen, der
relaterer sig til registeranalysen

Inden offentliggørelse at modtage, drøfte og godkende
 eventuelle delresultater
 endelig afrapportering af registeranalysen
 plan for afrapportering og formidling/offentliggørelse
Tidsramme
Styregruppen afholder møde (fysisk med mulighed for deltagelse pr. video) tre –
fire gange i projektperioden:
I. september 2018:
Konstituering, godkendelse af kommissorium, godkendelse af projektplan
II.

ultimo 4. kvartal 2018:
Statusmøde, mulighed for korrektioner

III.

primo 2019:
Midtvejsmøde

IV.

maj/juni 2019:
Afrapporteringsmøde

Deltagere
Følgende parter indgår i styregruppen:
 Region Syddanmark (2 ledelsesrepræsentanter)
 Billund Kommune (1 – 2 ledelsesrepræsentant(er))
 Borgere fra Grindsted (1 – 2 repræsentant(er))
 SIF (1 repræsentant for projektledelsen, 1 repræsentant fra
projektgruppen)
 Sundhedsstyrelsen/Styrelsen for Patientsikkerhed (1 repræsentant)
Formanden for styregruppen er en af de to ledelsesrepræsentanter fra Region
Syddanmark.
Desuden kan følgende deltage i styregruppemøderne som rådgivere (evt. ad.
hoc.):
 SIF
o Projektmedarbejder(e)
 Region Syddanmark
o Repræsentanter fra jordforurening og sundhed
o Kommunikationsrådgiver
 Billund Kommune
o Nøglepersoner
Sekretariat
Region Syddanmark er i samarbejde med SIF sekretariat for styregruppen.
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