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Vinni Eide Jørgensen

Fra: Team Rådsbetjening
Emne: VS: Besvarelse af spørgsmål stillet under regionsrådets spørgetid den 22. august 

2022
Vedhæftede filer: Sundhedsundersøgelsen 1.pdf; Sundhedsundersøgelsen.pdf

 

Fra: Kurt Espersen <ke@rsyd.dk>  
Sendt: 6. september 2022 12:07 
Til: Jill Toftum <renfrem7200@gmail.com> 
Emne: VS: Besvarelse af spørgsmål stillet under regionsrådets spørgetid den 22. august 2022 
 
Kære Jill Toftum 
 
I forbindelse med regionsrådets spørgetid under regionsrådsmødet den 22. august 2022 stillede du spørgsmål til et 
referat fra møde i styregruppen for Grindsted-undersøgelsen den 28. maj 2020. 
Du har efterfølgende sendt nedenstående spørgsmål samt vedhæftede filer, som vedrører dit spørgsmål. 
 
Ifølge aftale med regionsrådsformand Stephanie Lose besvarer administrationen dit spørgsmål i det følgende: 
 
Indledningsvist skal det bemærkes, at der ikke er aftalt en analyse mellem SIF og regionen den 13. maj 2020. Da der 
ikke er indgået en sådan aftale, er det derfor en forkert præmis, når du anfører, at styregruppen har aflyst en 
analyse, der er bestilt af regionsrådet. 
 
I forhold til ændringerne i udkastet til referat fra styregruppens møde skal bemærkes: 
 
Generelt sekretariatsbetjenes der således, at der efter et møde udsendes et udkast til referat til forummets 
medlemmer til kommentering. 
 
Såfremt der indkommer bemærkninger til udkastet, tilrettes referatet, og udsendes til forummets medlemmer i en 
endelig version. 
 
Referatet er dermed først endeligt, når det er tilrettet i overensstemmelse med de bemærkninger, der måtte 
indkomme fra forummets medlemmer. 
 
Som det fremgår af den første mail, er referatet fra mødet i styregruppen for Grindstedundersøgelsen d. 28. maj 
2020 fremsendt til styregruppens medlemmer d. 29. maj 2020 med henblik på eventuel kommentering. 
 
Beklageligvis fremgår det ikke eksplicit, at der er tale om et udkast til referat, da det udsendes til styregruppen. At 
der netop er tale om et udkast er dog tydeligt, idet der gives mulighed for at fremkomme med bemærkninger til 
referatet, og det anføres eksplicit at referatet først kan betragtes som endeligt efter eventuelle bemærkninger er 
modtaget. 
 
Der indkom bemærkninger til referatet, hvorfor det efterfølgende blev tilrettet og udsendt til styregruppen i en 
endelig version d. 4. juni 2020. 
 
Det beskrevne forløb vedrører således styregruppens interne drøftelser af egne anbefalinger til yderligere 
undersøgelser af sundhed og sygdom i Grindsted på og efter mødet d. 28. maj 2020. 
 
Beslutningen om ikke at iværksætte yderligere undersøgelser blev truffet af regionsrådet på mødet d. 28. september 
2020. 
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Venlig hilsen  
 
Kurt Espersen  
Koncerndirektør  

E-mail: ke@rsyd.dk
Mobil: 21679021 
 

 
Region Syddanmark 
Damhaven 12, 7100 Vejle  
Hovednummer:7663 1000
https://regionsyddanmark.dk 

  
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Fra: Jill � Toftum <renfrem7200@gmail.com> 
Dato: 23. august 2022 kl. 08.06.25 CEST 
Til: Stephanie Lose <slo@rsyd.dk> 
Cc: Jørn Lehmann Petersen <jlp@rsyd.dk>, Karsten Uno Petersen <kup@rsyd.dk>, Bente Gertz <bg@rsyd.dk>, Meho 
Selman <mes@rsyd.dk>, Morten Weiss-Pedersen <mwp@rsyd.dk>, Michael Nielsen <mnie@rsyd.dk>, Annette 
Blynel <anb@rsyd.dk>, Carsten Sørensen <cso@rsyd.dk>, Bo Libergren <bl@rsyd.dk>, Kurt Jensen <kje@rsyd.dk>, 
Henriette Schlesinger <hsc@rsyd.dk> 
Emne: vedr spørgsmål om sundhedsundersøgelsen i Grindsted 

 
Att  Stephanie Lose 
 
Her vedhæfter jeg diverse dokumenter som jeg omtalte ved regionrådsmødet. 
 
 
 
 
 *   I et svar fra Mads Haugaard skriver han at forslaget blev aftalt mellem SIF og regionen og regionsrådet blev 
præsenteret for den aftale 13 maj 2020. 
 
 
 *   Når jeg læser kommissorium for styregruppen, læser jeg ikke under formål eller opgave at I var beslutningstager 
ift om undersøgelser skulle eksekveres eller ej. 
 
 
 *   Det er medlemmer af styregruppen der har indvendinger, så må gå ud fra at det er som medlemmer af den 
gruppe at I sløjfer den aftalte analyse. 
 
 
Jeg ser frem til at modtage svar fra dig om 3 ud af 13 repræsentanter havde mandat til at beslutte om en allerede 
aftalt analyse mellem SIF og regionen. 
 
Desuden undrer jeg mig over, at når man i regionen laver et nyt referat, fordi man ændrer i det oprindelige, at man 
ikke laver et notat vedr dette. I referat fra 4. juni 2020 har I slettet det afsnit, hvori der står at analysen skal 
igangsættes hurtigst muligt. Er det måden man skriver referat på i regionen? 
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Udtalelse i JV 17 Jan 2022 til mit læserbrev vedr den sløjfet analyse. 
 
 
 
Kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen har følgende replik: 
 
Det har ene og alene været regionsrådets opgave at beslutte, hvilke undersøger der er blevet gennemført i 
Grindsted i forbindelse med sundhedsundersøgelsen. Det er derfor forkert at sige, at styregruppen har stoppet 
nogen undersøgelser. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jill í Toftum 

 
 


