Afdeling:
Kvalitet og Forskning
Journal nr.: 18/24885
Dato:
27. februar 2020

Udarbejdet af: Martin Hønge Olsen
E-mail:
maho@rsyd.dk
Telefon:
20460627

Referat
Møde:
Tidspunkt:
Sted:

8. møde i styregruppen for Grindsted-undersøgelsen
Torsdag d. 6. februar 2020 kl. 16.00-18.00
Regionshuset, mødelokale 2, Damhaven 12, 7100 Vejle

Deltagere:

Kurt Espersen, koncerndirektør, Region Syddanmark (formand)
Jørgen Bjelskou, koncerndirektør, Region Syddanmark
Annette Kjær Ersbøll, forskningsgruppeleder, Statens Institut for Folkesundhed, SIF
Anne Hempel-Jørgensen, sektionsleder, Styrelsen for Patientsikkerhed
Susanne Mathiesen, talsperson for borgergruppen i Grindsted
Helle Lundberg, medlem af borgergruppen i Grindsted
Lauge Clemmensen, direktør for Teknik og Stabe, Billund Kommune
Mads Haugaard, afdelingschef, Region Syddanmark
Thomas Laursen, medierådgiver, Region Syddanmark
Rikke Holm Sennels, Billund Kommune
Martin Hønge Olsen, AC-fuldmægtig, Region Syddanmark
Ida H. Olesen, afdelingschef, Region Syddanmark
Judith Olsen, chefkonsulent, Region Syddanmark
Ina Christensen, formand for grundejerforeningen Engsøparken 167-191

Afbud:

8. møde i styregruppen for den registerbaserede analyse om
belysning af en potentiel sundhedsrisiko i Grindsted
1) Velkomst og godkendelse af dagsorden
Referat:
Ina Christensen, formand for grundejerforeningen Engsøparken 167-191, har valgt at trække sig
fra arbejdet i styregruppen. Styregruppen besluttede, at der ikke indkaldes en afløser pga.
forløbets henskredne proces.

2) Status på den registerbaserede analyse
SIF giver en opdateret status på det foreløbige arbejde med data.
Referat:
Annette Kjær Ersbøll fremlagde status på SIF’s arbejde med registerundersøgelsen.
Som det blev oplyst på det seneste styregruppemøde i december, så har SIF haft udfordringer
med adgang til data i ATP-registret, hvor data for en 10-årig periode er blevet slettet. SIF har for
nuværende stadig ikke fået adgang til de manglende data fra ATP, som er gemt i Rigsarkivet. SIF
har udarbejdet en databehandleraftale, som skal behandles af Rigsarkivet, hvilket har 14 dages
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behandlingstid. Det er uafklaret, om datatilsynet og ATP skal høres i sagen. I så fald vil
behandlingstiden øges.
Programmering af sygdomme og eksponering går efter planen.
Styregruppen drøftede problemstillingen om sammenlignelige byer i undersøgelsen. Ebeltoft
afviger socioøkonomisk og demografisk ifølge SIF, som den eneste by fra de andre foreslåede
sammenlignelige byer. Derfor besluttes det, at byen udgår fra undersøgelsen.
SIF kan ikke producere resultater og tabeller, før ATP-data fra Rigsarkivet er modtaget. Det er
ifølge SIF derfor ikke realistisk at få rapporten færdig til marts. SIF vil i den kommende uge
optrappe arbejdet med at modtage de manglende data og give Region Syddanmark regelmæssig
status på dette.
Når der er klarhed om den fremtidige proces, vil Region Syddanmark udsende en
pressemeddelelse. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastsætte en præcis ny dato for
offentliggørelsen. Det forventes dog at blive tidligst til maj i år.

3) Udkast til rapport
På seneste møde d. 12. december gennemgik styregruppen et udkast til en skitse for rapporten
for registerundersøgelsen. På baggrund af bemærkningerne har SIF har lavet et nyt udkast.
Indholdet vil blive drøftet af styregruppen. Udkastet vil ikke indeholde resultater eller analyser, da
dette ikke er udarbejdet endnu.
Udkastet eftersendes.
Referat:
SIF har udarbejdet et nyt udkast (uden resultater) til rapporten og tilretter det løbende. Rapporten
er forsøgt skrevet i et sprog, som er tilgængeligt for almindelige borgere. Bl.a. har SIF nu tilføjet et
afsnit med en ordforklaring i rapporten. Styregruppen mente, at der stadig kan tilrettes mere,
herunder en vejledning til, hvordan graferne skal læses og forstås. SIF vil få hjælp af egen
kommunikationsafdeling til revideringen. Designet og opsætningen af tabellerne i rapporten blev
drøftet.
Medlemmerne af styregruppen blev bedt om at sende eventuelle yderligere forslag til rettelser til
regionens administration, som samler og videresender til SIF.

4) Kommunikation om sundhedsundersøgelsen
Styregruppen drøfter forslag til relevante kommunikationsinitiativer i dagene efter offentliggørelsen
– herunder invitation og afholdelse af nyt borgermøde i Grindsted.
Vedlagt er proces- og kommunikationsplan for sundhedsundersøgelsen.
Referat:
Ny udgave af animationsvideo til oplysning om sundhedsundersøgelsen blev præsenteret og
drøftet. Der udarbejdes endnu en ny udgave på baggrund af styregruppens bemærkninger.
Region Syddanmark afsøger muligheden for at holde telefonåbent i administrationen, så
eventuelle bekymrede borgere kan få svar på spørgsmål om undersøgelsen, når den er
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offentliggjort. Samtidig understreges det, at man altid bør kontakte egen læge, hvis man har
spørgsmål til sit helbred.
Region Syddanmark sender besked til praktiserende læger i Billund Kommune om informationer
om undersøgelsen, når offentliggørelsen nærmer sig. Derudover inviteres de praktiserende læger
til at deltage i det kommende borgermøde, hvor resultaterne fremlægges.

5) Næste møde i styregruppen
Efter planen mødes styregruppen næste gang i forbindelse med SIFs præsentation af resultaterne
på mødet i Region Syddanmarks forretningsudvalg d. 11. marts 2020. Styregruppen deltager
udelukkende under punktet om præsentation og drøftelse af Grindstedundersøgelsens resultater
på mødet. Umiddelbart efter mødet i forretningsudvalget samles styregruppen igen for at aftale og
koordinere opgaver ift. borgermødet i Grindsted den efterfølgende dag.
Referat:
Den fremtidige proces afhænger af, hvornår SIF modtager de manglende data fra Rigsarkivet.
Styregruppen mødes derfor ikke d. 11. marts, som beskrevet i ovenstående sagsfremstilling.

6) Eventuelt
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