
Til Hjerteforeningen og Zorana Jovanovic Andersen                                                                       7. juli 2017 
 
Mit navn er Henriette vendelbo. Jeg er formand for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, og jeg 
har med interesse læst Hjerteforeningens artikel fra juni 2017 med overskriften: DERFOR FORSKER JEG   

 
Ifølge artiklen har Zorana Jovanovic Andersen, lektor ved Center for Epidemiologi og Screening ved 
Københavns Universitet, modtaget 432.600 kr. fra Hjerteforeningen til sit forskningsprojekt om 
sammenhængen mellem støjeksponering fra vindmøller og hjerte-kar-sygdom. I artiklen står der bl.a.: 

 Vi bruger den Danske Sygeplejerskekohorte, som er et omfattende studie fra 1993 og 1999 
med 28.727 deltagere. 

 Faktisk er det et af de bedste studier, man overhovedet kan lave på området, fordi vi 
har oplysninger om så mange mennesker.  

Den Danske Sygeplejerskekohorte blev etableret i 1993 med det oprindelige formål at undersøge gevinst 
og risiko ved brug af homoner i overgangsalderen i et prospektivt 
kohortedesign. http://diakonissestiftelsen.dk/sygeplejerske/forskning/den-danske-sygeplejerskekohorte   
 
Jeg tillader at spørge, om det er rigtig forstået, at Den Danske Sygeplejerskekohorte, der bruges i 
forskningsprojektet om sammenhængen mellem støjeksponering fra vindmøller og hjerte-kar-sygdom: 

 omfatter kvindelige sygeplejersker? 

 at det drejer sig om sygeplejersker over 44 år? 

Hvis ovenstående er rigtigt forstået betyder det, at det forskningsprojektet om sammenhængen mellem 
støjeksponering fra vindmøller og hjerte-kar-sygdom, som Hjerteforeningen støtter med et beløb på 
432.600 kr. udelukkende forsker i sammenhængen mellem støjeksponering fra vindmøller og hjerte-kar-
sygdom for kvindelige sygeplejersker over 44 år. 
 
Det betyder også, at der ikke forskes i sammenhængen mellem støjeksponering fra vindmøller og hjerte-
kar-sygdom for: 

 børn og unge op til 18 år, 

 voksne kvinder og mænd mellem 18 og 44 år, 

 mænd over 44 år samt 

 alle kvinder over 44 år, der ikke er sygeplejersker.    

 
Det fremgår af Hjerteforeningens artikel, at den Danske Sygeplejerskekohorte, som er et omfattende studie 
fra 1993 og 1999 havde 28.727 deltagere. 
Jeg tillader mig at spørge, hvorfra Hjerteforeningen og Zorana Jovanovic Andersen har dette tal på 28.727 
deltagere? 
 
Det fremgår af oplysninger på diakonissestiftelsens hjemmeside, at: 

 I 1993 fik 23.170 sygeplejersker tilsendt et spørgeskema. Heraf deltog 19.898 i undersøgelsen ved 
at besvare spørgsmålene. 

 I 1999 fik 31.642 sygeplejersker tilsendt et spørgeskema. Heraf deltog 24.155 i undersøgelsen ved 
at besvare spørgsmålene.  

Afslutningsvis gør jeg opmærksom på, at der står følgende i artiklen DERFOR FORSKER JEG: 

 I dag er der over 7.000 vindmøller i Danmark. 

Dette er ikke korrekt. Ifølge Energistyrelsens stamdataregister for vindkraftanlæg er der i 2017 i 
Danmark 5596 landvindmøller og 505 havvindmøller. Det samlede antal vindmøller er derfor ikke over 
7000 men derimod 6101. 
Se: https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/data-oversigt-over-energisektoren 
 
 
Med venlig hilsen Henriette Vendelbo 
Formand, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller 
 
Mobil: 5080 0573 
http://stilhed.eu/  
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