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

2) Status på den registerbaserede analyse, foreløbige resultater og udfordringer
Statens Institut for Folkesundhed (SIF) orienterer om status om tidsplan og foreløbige resultater,
herunder eventuelle udfordringer ift. tidsplanen.
Referat:
Thora Kjærulff redegjorde for det foreløbige arbejde med sundhedsundersøgelsen. Der er indgivet
ansøgninger om adgang til data ved blandt andet Danmarks Statistik i oktober, men der er endnu
ikke modtaget en tilladelse. Det forventes, at SIF modtager godkendelserne snarest, da der netop
har været en dialog mellem Region Syddanmark og Danmarks Statistik om behovet for adgang til
data og formålet med undersøgelsen.
Styregruppen drøftede på baggrund af SIFs præsentation kriterier for udvælgelse af kontrolgruppe
(sammenlignelig by) til undersøgelsen. Der vil først blive truffet endelig beslutning om
kontrolgruppe, når adgang til data haves. Der arbejdes med en række kriterier af
befolkningsmæssig og geografisk karakter, herunder helbredstilstand,
befolkningssammensætning, organisering af sundhedstilbud mv.
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3) Tilbagemelding på møde med borgergruppen om områdeinddeling
Dele af styregruppen mødtes d. 23. oktober med fire medlemmer af borgergruppen i Grindsted for
at drøfte, hvordan man kan inddele Grindsted by og omegn i områder til registerundersøgelsen.
Inddelingen bidrager til at undersøge, om der er intern variation i sygdomsforekomster i inden for
Grindsted by.
Der gives en orientering om mødets indhold og konklusioner.
Referat:
Kurt Espersen orienterede om mødet.
Problemstillingen om områdeinddeling af Grindsted by blev drøftet af styregruppen. SIF finder
områdeinddelingen anvendelig med det forbehold, at der kan være for få observationer i hver
område til at påvise en statistisk sammenhæng. I så fald vil områderne bliver slået sammen i
undersøgelsen.
Sammenhængen mellem bopæl og eksponering blev ligeledes drøftet igen. For en del af borgerne
i og udenfor Grindsted vil placering af arbejdsplads eller skole/uddannelsesinstitution i Grindsted
by også være en væsentlig faktor.
Billund Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed er ikke overbeviste om, at områdeinddeling er
en god ide.

4) Tilbagemelding på informationsmøde med borgere om den registerbaserede undersøgelse
Region Syddanmark havde den 23. oktober (i forlængelse af mødet med borgergruppen)
arrangeret et åbent informationsmøde for interesserede borgere om den pågående
sundhedsundersøgelse i Grindsted. Omkring 150 borgere, journalister og politikere var mødt op til
mødet.
Der gives en orientering om mødets indhold, og der følges op på evt. uafklarede spørgsmål stillet
af borgerne.
Referat:
Der var enighed i styregruppen om, at det relativt store borgerfremmøde ved informationsmødet er
et udtryk for, at der er interesse for sundhedsundersøgelsen blandt borgerne i Grindsted.
Derudover var styregruppen enig om, at mødet overordnet blev modtaget meget positivt af
borgerne, og at det har skabt større åbenhed og overblik over processen.
Der var dog blandt borgerne en bekymring om, at regionen allerede planlægger med en fase 2.
Muligheden for at arrangere et nyt informationsmøde med fokus på forureningsmæssige
problemstillinger blev drøftet. Der vil blive arrangeret et informationsmøde mere, når resultaterne
fra sundhedsundersøgelsen er klar medio 2019.

5) Orientering om status for evt. dyberegående sundhedsundersøgelse
Repræsentanter for Region Syddanmark har siden sidste styregruppemøde afholdt to møder med
en række forskere inden for bl.a. miljømedicin, neurologi og arbejdsmedicin. Der udarbejdes i
denne forbindelse nogle work packages, der skal forme grundlaget for en mulig dyberegående
sundhedsundersøgelse. Derved sikres det, at rammerne for en yderligere undersøgelse er på
plads, hvis resultatet af den registerbaserede analyse giver grundlag herfor. Næste møde
planlægges at blive afholdt i begyndelsen af 2019.
Der gives en orientering om mødernes indhold og konklusioner
Referat:
Kurt Espersen orienterede om mødernes overordnede indhold.
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Styregruppen drøftede, at forarbejdet til den potentielle dyberegående undersøgelse skal
betragtes som rettidig omhu og ikke et udtryk for, at man forventer eller allerede ved, at
registeranalysen viser en forhøjet forekomst af sygdom i Grindsted. Forberedelserne er alene
igangsat, fordi det erfaringsmæssigt tager mange måneder at forberede et stort og komplekst
studie. Så hvis resultaterne og konklusionerne fra den igangværende registerundersøgelse
understøtter behovet for en yderligere uddybende undersøgelse, ønsker Region Syddanmark at
være på forkant. Forarbejdet til undersøgelsen er dermed ikke udtryk for, at regionen allerede
ligger inde med resultater og oplysninger, som fordrer en ny undersøgelse.
Der var i styregruppen enighed om, at denne drøftelse er et udtryk for, at det er helt afgørende at
være både aktiv og tydelig i kommunikationen omkring registeranalyse og sundhedsundersøgelse.

6) Kommunikation om sundhedsundersøgelsen
Status fra Koncern Kommunikation om kommunikationsplanen
Referat:
Koncern Kommunikation planlægger kommunikation samt møder efter, hvornår og hvilke
resultater, der foreligger. Styregruppen drøftede, at det er vigtigt, at der kommunikeres hurtigt og
præcist om undersøgelsens resultater, når de foreligger, og at kommunikationen sker i
samarbejde mellem Region Syddanmark og Billund Kommune.
7) Kommunikation fra styregruppemødet – drøftelse og aftaler
Referat:
Drøftet at udvide ”Spørgsmål og svar”-sektionen på hjemmesiden for Grindstedforureningerne til
at inkludere flere sundhedsspørgsmål for at imødekomme borgernes interesse for området.

8) Næste møde i styregruppen
Det kommende møde er planlagt d. 12. marts 2019, mens foreløbigt afsluttende styregruppemøde
afholdes d. 28. maj 2019.
Referat:
-

9) Evt.
Referat:
Styregruppen drøftede rygter i Grindsted om forurenede områder. Det er nødvendigt med
konkrete borgerhenvendelser for at kunne handle på eksempelvis mistanker om forurenede
områder. Der har indtil nu ikke været henvendelser til Regionen herom, selvom der opfordres
hertil på hjemmesiden.
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