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Kære Magnus Heunicke
Regionsrådet i Region Midtjylland ønsker, med udgangspunkt i en
aktuel sag fra Thyborøn-Harboøre, rådgivning fra
Sundhedsministeriet eller evt. Sundhedsstyrelsen om, hvordan
Ministeriet forholder sig til påvist øget risiko for alvorlige sygdomme
hos lokalbefolkningen, i dette tilfælde kræft, i områder hvor der er
kendt og betydelig generationsforurening.
Regionen efterspørger viden fra Ministeriet om, hvordan myndigheder
nationalt og internationalt har fulgt op på sager af samme karakter,
hvis de findes. Desuden ønskes Ministeriets rådgivning om relevante
opfølgningstiltag i den konkrete sag fra Thyborøn-Harboøre.
I juni 2021 udkom en ny undersøgelse, som påviste en øget risiko for
kræft for beboere i området Thyborøn og Harboøre. Undersøgelsen
vedlægges.
Undersøgelsen blev lavet af professor Elsebeth Lynge, statistiker
Søren Lophaven og tidligere praktiserende læge i Thyborøn Hans
Asger Holmsgaard. Idéen til undersøgelsen opstod, fordi Hans Asger
Holmsgaard oplevede, at hans patienter oftere end forventeligt fik
kræftdiagnoser.
Undersøgelsen viste forøget risiko for kræft for borgere, som var
bosiddende i området Thyborøn-Harborøre fra 1968-70 og fremefter.
De har ca. 20 % højere risiko for kræft end de sammenlignelige
fiskersamfund Holmsland-Hanstholm. Der er forhøjet risiko for kræft
for både mænd og kvinder, særligt når det gælder blære- og
nyrekræft.
Forskerne bag undersøgelsen kan ikke påvise en sammenhæng
mellem den øgede risiko for kræft i området og forurening på grund
af produktion af bl.a. pesticider på det tidligere Cheminova. De
argumenterer imidlertid for, at undersøgelsens resultater tyder på, at
kemisk forurening muligvis kan have påvirket risikoen for kræft.
Regionsrådet i Region Midtjylland har en hensigtserklæring i budget
2022 om at følge op på undersøgelsens resultater.
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Regionen vil på den baggrund følge op på undersøgelsens resultater
med flere studier, da Regionen er interesseret i at de
helbredspåvirkninger, der måske kan være, bliver undersøgt til
bunds. Nye studier skal bl.a. vise, om den forøgede risiko også findes
for andre sygdomme end kræft, bl.a. ALS og andre neurologiske
sygdomme. Samtidig undersøges for andre sygdomme, bl.a.
leversygdom, hjertekarsygdomme, diabetes 2 og KOL, som kan
belyse, om der er underliggende livsstilsfaktorer, som også påvirker
risikoen for kræft.
Ligeledes ønskes en fremtidig opfølgning om 10 år i forhold til de
yngre borgere i undersøgelsen – en undersøgelse som skal vise om
deres risiko for alvorlige sygdomme er forøget eller ej.
Som vedtaget på Regionsrådets møde 15. december 2021, agter
Region Midtjylland selv at forfølge de ovennævnte forskningsspor i et
samarbejde med forskerne bag den oprindelige undersøgelse og i et
samarbejde med Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus
Universitetshospital.
Det bemærkes, at forskergruppen bag den første undersøgelse har
oplyst administrationen om, at de selvstændigt forfølger et spor om
at koble de fundne kræftsygdomme med kemikalier, som er udledt
med spildevandet fra Cheminova indtil en gang i 1980'erne.
Endelig bemærkes at Region Midtjylland, i et samarbejde med Lemvig
Kommune, planlægger indsatser i lokalområdet i forhold til borgere,
herunder borgermøder, om undersøgelsens resultater og symptomer
på alvorlig sygdom. Desuden er der udsendt information til
praktiserende læger i området, og der planlægges yderligere
information og ekstra efteruddannelsestilbud om tidlig diagnostik af
kræft.
Opsummering
Region Midtjylland forventes således at arbejde videre med:
opfølgende videnskabelige undersøgelser
informationsindsatser i lokalområdet i forhold til borgere og praktiserende læger.
Regionen vil gerne drage nytte af jeres ekspertise og håber på dialog
og rådgivning fra Sundhedsministeriet eller Sundhedsstyrelsen om
både de påtænkte yderligere indsatser og jeres eventuelle forslag til
yderligere foranstaltninger og undersøgelser. Gerne med baggrund i
nationale og internationale erfaringer.
Regionen stiller gerne op til et møde til drøftelse af nødvendige tiltag.
Venlig hilsen
Anders Kühnau,
Regionsrådsformand
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