
Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med regionsrådets spørgetid på regionsrådsmødet den 23. januar 
2023 
 
Spørgsmålene omhandler den registerbaseret undersøgelse, vedrørende borgernes sundhed i Grindsted. 
 
Var det planen at resultaterne fra udsnittet af det dokument, skulle med i rapporten, men at det bare 
skulle præsenteres på en anden måde? 
Svar: 
Dokumentet viser en af de supplerende analyser, hvor Grindsted er opdelt i 4 områder.  
Dokumentet var et udkast, som også markeret i toppen af notatet. Dokumentet skulle benyttes på et møde 
med Philippe Grandjean, hvor forskningslederen AK Ersbøll skulle snakke med Philippe Grandjean om 
områdeanalyserne, idet der var forskellige måder at lave analyserne. På basis af mødet besluttede AK 
Ersbøll at lave analyserne lidt anderledes. Som konsekvens heraf er resultaterne i UDKASTET lidt forskellige 
fra de endelige resultatet præsenteret i den færdige rapport. At resultaterne skulle præsenteres på en 
anden måde er et udtryk for behov for sproglig korrektur og enkel formidling af resultaterne. I den færdige 
rapport fremgår resultaterne af områdeanalyserne dels på side 112-115, samt i supplerende materiale side 
177-185. 
 
Hvordan kan det være at regionen har svaret, at det ikke er de endelige resultater, når Anette K Ersbøll 
skriver i en mail, 10 dage før rapporten er færdig, 
“at der ikke er er sådan resultaterne skal præsenteres i rapporten” til medarbejdere i regionen. 
Svar: 
Der står i dokumentet fra forskningsleder AK Ersbøll, at det er et UDKAST, samt at det ikke skal 
præsenteres, som det er beskrevet i udkastet. Det er således forskningsleder AK Ersbøll’s besvarelse og ikke 
Region Syddanmarks. 
 
 
Hvis regionen mener at resultaterne af neurologiske lidelser og slagtilfælde, som kan læses i det omtalte 
udsnit af et dokument, efterfølgende har ændret sig, vil jeg høre om der er mulighed for at då tilsendt de 
endelig resultater? 
Svar: 
I den færdige rapport fremgår resultaterne af områdeanalyserne dels på side 112-115, samt i supplerende 
materiale side 177-185. 
 
 
Samtidig undrer jeg mig over, det svar, som i sendte til mig i starten af januar 2023. Det vedrører 
spørgsmål 3 fra spørgetiden i regionen i november 2022. Jeg spørger om 
regionen har haft indflydelse på at oplysningen om at der var statistisk øget sikkerhed/signifikans af 
neurologiske lidelser i område 3 og 4, ikke er med i rapporten. 
Svar: 
Det er alene forskerne bag rapporten, der har lavet al databehandling, analyser og udfærdigelse af 
rapporten. Region Syddanmark har ingen indflydelse på resultaterne (hverken hvordan de blev udarbejdet, 
præsenteret eller fortolket). 

 

Dertil svare regionen at de ikke har haft indflydelse på resultaterne i rapporten. 
Jeg går ud fra  at I har misforstået mit spørgsmål, da jeg ikke spørger om, regionens medarbejder har haft 
indflydelse på resultaterne, men alene spørger om regionens medarbejder har haft indflydelse på 



informationen vedrørende at neurologiske lidelser i område 3 og 4 som var signifikante, ikke er medtaget 
i rapporten. 
Svar: 
Resultaterne af områdeanalyserne fremgår i den færdige rapport dels på side 112-115, samt i supplerende 
materiale side 177-185. I bilagstabel 52 (side 180) ses resultatet af områdeanalyserne for  de neurologiske 
lidelser.  
  
 


