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Afbud:

Sjette møde i styregruppen for den registerbaserede analyse
om belysning af en potentiel sundhedsrisiko i Grindsted
1) Velkomst
Referat:
Helle Lundberg, der er kommunikationsansvarlig for borgergruppen i Grindsted, deltog ved mødet.
2) Status på den registerbaserede analyse
Siden det seneste styregruppemøde d. 28. maj har SIF arbejdet videre med
sundhedsundersøgelsen. I forbindelse med det aflyste styregruppemøde d. 26. august gav SIF en
skriftlig status, hvori det blev beskrevet, at arbejdet forløb planmæssigt.
SIF giver en opdateret status på det foreløbige arbejde med data.
Referat:
Annette Kjær Ersbøll fremlagde SIF’s status på arbejdet med registerundersøgelsen:
SIF har nu modtaget alle registerdata, undtagen data fra ATP-registret, der indeholder oplysninger
om befolkningens ansættelser. Formand for styregruppen, Kurt Espersen, meddelte at Region
Syddanmark gerne kontakter ATP for at forsøge at fremskynde proceduren, hvis der er behov for
det.
SIF arbejder med de tilgængelige registerdata for at afklare hvilke byer, der bør indgå i gruppen af
sammenlignelige byer. Her skal der eksempelvis tages højde for de socioøkonomiske og
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demografiske forhold for at skabe den mest retvisende referencegruppe af sammenlignelige byer.
Hvis nogen af de initialt udvalgte byer viser store afvigelser, kan de undlades i den endelige
referencegruppe.
Vigtigheden af klart at kommunikere de mange metodemæssige valg bag undersøgelsen blev
understreget af styregruppens medlemmer. Det blev derfor aftalt, at SIF sender et udkast af
metodeafsnittet (ikke resultater/analyse) til styregruppen inden offentliggørelsen af rapporten.
Dermed kan styregruppen give bemærkninger og forslag til afsnittet for at sikre størst mulig
klarhed.
Annette Kjær Ersbøll vurderede, at rapporten vil nå at blive færdig i januar 2020, hvis adgangen til
ATP-registret sikres inden for den nærmeste fremtid.
Opdatering efter styregruppemødet: SIF har d. 22. oktober fået tilsagn om adgang til data fra ATPregistret. Overførslen af data forventes snarest.

3) Kommunikation om sundhedsundersøgelsen
Styregruppen drøfter og aftaler kommunikation om registeranalysen pba. den aktuelle status.
Referat:
Kommunikationen til borgere og medier i forbindelse med offentliggørelsen af
registerundersøgelsens resultater blev drøftet.
Der var enighed i gruppen om at afholde både et pressemøde samt et borgermøde, når
undersøgelsen offentliggøres – uagtet hvad undersøgelsens resultater viser. Derudover blev det
foreslået at oprette en online-chat, hvor borgere kan stille spørgsmål til sundhedsfaglige eksperter
om undersøgelsens resultater.
Region Syddanmark vil informere de praktiserende læger i området om en mulig stigning i antallet
af henvendelser efter offentliggørelsen af undersøgelsen. Det hænger også sammen med at
Region Syddanmark og Billund Kommune henviser borgere til egen læge i tilfælde af
sundhedsmæssige bekymringer.
Det blev i styregruppen aftalt at udsende en pressemeddelelse efter styregruppemødet med
oplysningen om, at arbejdet med registerundersøgelsen går efter planen.

4) Status på den potentielle videregående sundhedsundersøgelse i Grindsted
Der har sideløbende med registerundersøgelsen været iværksat indledende forberedelser af en
mulig dyberegående undersøgelse af sundheden i Grindsted. Konkrete forskningsprojekter eller
andre sundhedsmæssige tiltag kan imidlertid ikke igangsættes eller planlægges, idet en
dyberegående undersøgelse er betinget af registerundersøgelsens konklusioner.
Mads Haugaard præsenterer kort status for området.
Referat:
Som tidligere orienteret til styregruppen, så arbejder Region Syddanmark stadig med at afdække
hvilke mulige tiltag, der potentielt kan sættes i værk på baggrund af registerundersøgelsen.
Regionen er blandt andet i dialog med nogle forskergrupper, der er interesserede i at iværksætte
en opfølgende sundhedsundersøgelse, hvis registerundersøgelsens resultater giver anledning
hertil.
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5) Næste møde i styregruppen
Det kommende og foreløbigt sidste styregruppemøde er planlagt til d. 12. december 2019.
Der skal planlægges nye møder i styregruppen omkring afrapporteringstidspunktet.

6) Eventuelt
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