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Afbud:

Afsluttende møde i styregruppen for den registerbaserede
analyse om belysning af en potentiel sundhedsrisiko i
Grindsted
1) Velkomst og godkendelse af dagsorden
2) Opfølgning på offentliggørelsen af sundhedsundersøgelsen
Annette Kjær Ersbøll fra Statens Institut for Folkesundhed præsenterede resultaterne fra
sundhedsundersøgelsen for Grindsted for offentligheden d. 13. maj på et presse-/borgermøde,
som kunne streames på Region Syddanmark og Billund Kommunes hjemmesider samt på
Facebook. Efterfølgende benyttede en række borgere og journalister sig af muligheden for at stille
spørgsmål til et panel bestående af Region Syddanmark, SIF og Styrelsen for Patientsikkerhed.
Der var stor interesse for resultaterne blandt borgere og medier, og hele offentliggørelsen forløb
uden tekniske problemer.
Styregruppen har mulighed at drøfte undersøgelsens resultater og eventuelle forslag til fremtidige
forbedringer i forbindelse med offentliggørelsen.
Referat:
Medlemmerne af styregruppen udtrykte enighed om, at offentliggørelsen af rapporten gik godt.
Kommunikation til borgerne om undersøgelsens resultater er en løbende opgave, og både Region
Syddanmark og Billund Kommune vil fortsat være klar til at besvare henvendelser.
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3) Fremadrettet proces – fase 2
Hovedkonklusionen fra registerundersøgelsen er, at der generelt ikke er en overforekomst af
sygedomme blandt borgere i Grindsted. Der er generelt heller ikke en højere dødelighed i byen.
Derfor er der umiddelbart ikke et akut behov for at igangsætte yderligere sundhedsundersøgelser i
byen, hvilket løbende er blevet drøftet som en mulig ”fase 2”. Der pågår i disse uger en dialog
mellem borgere, politikere, forskere og embedsfolk for at træffe de bedst mulige beslutninger for
en videre proces. Styregruppens medlemmer har mulighed for at bidrage til denne dialog.
Referat:
Sundhedsundersøgelsens resultater giver ikke umiddelbart grundlag for at igangsætte nye
undersøgelser eller indsatser i byen. Som det blev meddelt på presse-/borgermødet d. 13. maj, er
den fremadrettede proces, at der nu foregår en løbende dialog mellem borgere, forskere,
politikere og embedsfolk for at få forskellige perspektiver og overvejelser med i
beslutningsprocessen. Det er styregruppens indstilling, at registerundersøgelsens resultater ikke
giver anledning til yderligere konkrete undersøgelser. Resultaterne har imidlertid ingen betydning
for planerne for oprensning af forureningen i byen.
Billund Kommune giver Region Syddanmark en skriftlig tilbagemelding fra det administrative og
politiske niveau om kommunens indstilling til den fremadrettede proces.
Siden offentliggørelsen har Region Syddanmarks administration mødtes med borgergruppen i
Grindsted to gange med fokus på hhv. sundhedsundersøgelsen og indsatsen for oprensning i
byen.
Region Syddanmark har inviteret forskergruppen for en eventuel ”fase 2” til et møde d. 11. juni for
at drøfte resultaterne af sundhedsundersøgelsen og perspektiver i forhold til de hidtidige drøftelser
i forskergruppen.

4) Afslutning af styregruppens arbejde
Med offentliggørelsen af sundhedsundersøgelsen har styregruppen udført sin opgave om at lede
udarbejdelsen af den registerbaserede analyse blandt borgerne i Grindsted.
Styregruppens medlemmer bedes derfor drøfte en afslutning af styregruppens arbejde.
Referat:
Styregruppens formand konkluderede på gruppens arbejde, som med offentliggørelsen af
sundhedsundersøgelsen nu er fuldført. Styregruppen har formået at skabe et godt og konstruktivt
samarbejde på et kompliceret og følsomt område. Statens Institut for Folkesundhed har lavet et
stort og solidt stykke arbejde og har præsenteret en rapport med valide resultater og analyser,
som er blevet taget godt imod af borgere, eksperter og politikere. Styregruppen er i løbet af
processen blevet delagtiggjort i mange berigende og forskellige historier og perspektiver fra
borgere i Grindsted, heriblandt på flere borgermøder afholdt i byen.
På baggrund af dette var der enighed i styregruppen om, at der ikke skal afholdes flere møder, og
at styregruppen formelt nedlægges. Tak for godt samarbejde.

5) Eventuelt

Side 2/2

