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Nyt forskningscenter skal kortlægge betydningen af luftforurening ved hjælp af data fra bloddonorer.

SUNDHED
ritzau

Aarhus. Oplysninger om 110.000 

bloddonorer skal kobles med detal-

jeret viden om den luftforurening, 

som donorerne har været udsat for.

Det er ambitionen hos forskere bag 

et nyt forskningscenter, der mandag 

eftermiddag slår dørene op.

Aarhus Universitet står bag centret 

med navnet »Big Data Centre for En- 

vironment and Health«, som får til 

huse på universitetets afdeling i 

Roskilde. Big data er et begreb, der 

dækker over indsamling af enorme 

mængder af data ved hjælp af eksem-

pelvis registre og biobanker.

- Vi vil prøve at finde ud af, hvor-

dan bloddonorer påvirkes af luftfor-

urening, siger professor Christian 

Erikstrup.

Det er oplysninger, der blandt an-

det kan bruges til at kortlægge, om 

der er en sammenhæng mellem luft-

forurening og udvikling af astma og 

allergi.

Bloddonorer er ifølge professoren 

det perfekte udgangspunkt, fordi de-

res sundhedstilstand skal være god 

for at blive accepteret som donorer.

Forskerne vil gøre brug af såkaldte 

biobanker med blodprøver fra dono-

rerne.

Her vil man lede efter såkaldte bio-

markører - det er en fællesbetegnel-

se for stoffer, der kan måles i vores 

blod.

Disse oplysninger skal sammen-

holdes med niveauet for luftforure-

ningen i dagene, før donorerne blev 

tappet for blod.

- Vi vil måle på biomarkører i blod-

prøver, og så vil vi koble det med 

præcise oplysninger om luftforure-

ningen på forskellige tidspunkter i 

donorernes liv, siger Christian Erik-

strup.

- Vi kan bruge det til bedre at for-

stå, hvordan vores krop bliver påvir-

ket af luftforureningen og dermed 

også til at få større mulighed for at 

afhjælpe nogle af de følgesygdomme, 

som forureningen kan lede til, siger 

professoren.

Det er velkendt, at luftforurening 

fra trafik og industrien kan have en 

indvirkning på vores sundhed.

Men det er endnu ukendt land, 

hvad det præcis er, der gør, at vi bli-

ver syge.

- Det er for at forstå, hvad det er for 

mekanismer i kroppen, som bliver 

påvirket af forureningen. Vi ved fra 

studier, at der er en sammenhæng 

mellem luftforurening og udvikling 

af sygdomme, men vi ved stadig ik-

ke præcist, hvorfor sygdommene op-

står, siger Christian Erikstrup.

Forskerne skal nu søge myndighe-

derne om tilladelse til at kunne sam-

menkoble data til studiet.

Det nye forskningscenter har mod-

taget 60 millioner kroner fra Novo 

Nordisk Fonden.

Forskere søger svar om luftforurening hos bloddonorer

Et nyt forskningscenter under Aar-
hus Universitet bruger såkaldt big 
data - enorme mængder oplysnin-
ger om danskerne - for at kortlægge 
luftforureningens betydning for ud-
vikling af sygdomme. Arkivfoto: Jan 
Jørgensen, Scanpix

SKATTESTYRELSEN

Bitcoin 
under lup
København. Omkring 2700 dan-

skere har handlet bitcoin for 

mere end 100 millioner kroner i 

Finland. Det har tiltrukket Skat-

testyrelsens opmærksomhed, og 

styrelsen er nu i gang med at un-

dersøge handlerne.

I to omgange har de finske skat-

temyndigheder i sommeren 2018 

sendt en række oplysninger om 

bitcoin-handlerne til Danmark.

Det har fået Skattestyrelsen til 

at kaste sig over handlerne for at 

tjekke dem, skriver styrelsen i en 

pressemeddelelse. ritzau

NATURPLEJE

Heste skal
redde heder
Herning. Peter Størup, som er 

manden bag hjemmesiden Na-

turbeskyttelse.dk foreslår, at der 

skal slippes heste løs på de jyske 

heder. Det skriver DR P4 Midt & 

Vest. vDet er netop kommet frem, 

at næsten en tredjedel af hederne 

er forsvundet, men græssende he-

ste vil være et godt værktøj til at 

genoprette den truede naturtype. 

Den primære årsag til hedernes 

ringe tilstand er tilførsel af for 

meget kvælstof i form af luftbå-

ren ammoniak fra landbruget. Sø-

DIGITALE HOTSPOTS

EU-tilskud til
15 kommuner
Bruxelles.  Der er en julegave på 

vej fra EU-Kommissionen til 15 

danske kommuner. De får hver 

15.000 euro - svarende til 110.000 

kroner - som tilskud til at etable-

re wi-fi på offentlige steder.

Det fremgår af EU-Kommissio-

nens hjemmeside, at de digitale 

hotspots skal etableres på »centra-

le steder i det offentlige liv«.

Det kan eksempelvis være sund-

hedscentre, museer, offentlige 

pladser og parker.ritzau

ARBEJDSMARKED

ISS skærer
100.000 væk
København. Den danske service-

gigant ISS er med næsten en halv 

million ansatte blandt verdens 

største arbejdsgivere. 

Men ISS, der leverer rengøring, 

sikkerhedsvagter, ejendomsser-

vice og catering over hele verden, 

vil sige farvel til både kunder og 

ansatte. 

Ved at sælge mindre kunder fra 

i 13 lande vil ISS fokusere forret-

ningen på de områder, hvor ind-

tjeningen kan vokse. 

Med den manøvre nærmest hal-

verer ISS sin kundebase og går 

fra at have 125.300 kunder til om-

kring 62.700. Samtidig skal om-

kring 100.000 ISS-ansatte have ny 

arbejdsgiver. ritzau 

ARBEJDSMARKED

Løs tilknytning
København. 49 procent af de dan-

ske universiteters videnskabelige 

årsværker består af løse ansættel-

ser. Det viser en opgørelse, som 

Magisterbladet har foretaget med 

tal fra finansministeriet. Sø-

En stemmeforklaring dulmer noget af kritikken af Danmarks tilslutning til FN-erklæring om migration. 
Statsministeren tog selv til Marrakesh efter intern uro.

TRAKTAT
Søren Storm Nielsen

ritzau

København. Tilløbet var langt. Og 

forbundet med både intern og eks-

tern utilfredshed.

Men mandag stod han der så, Lars 

Løkke Rasmussen, og holdt tale ved 

FN-konferencen om migration i Mar-

rakesh. 

Statsministeren endte med at sen-

de sig selv afsted for at tilslutte Dan-

mark den meget omdiskuterede 

FN-erklæring om migration, Global 

Compact for Safe, Orderly and Regu-

lar Migration.

Det skete, efter at både udlæn-

dinge- og integrationsminister Inger 

Støjberg (V) og udviklingsminister 

Ulla Tørnæs (V) først havde sagt nej 

tak til at deltage. For senere at få be-

sked fra chefen selv om, at han skam 

nok skulle bestemme, hvem der 

skulle afsted.

- Jeg har leveret det utvetydige bud-

skab her i Marrakesh, at Danmark 

altid vil bakke op om internationalt 

samarbejde, siger Lars Løkke Ras-

mussen.

- Alt andet er uansvarligt i en situa-

tion, hvor de enkelte lande ikke kan 

løse udfordringerne selv. Og det er 

sådan en situation, vi står i nu.

- Irregulær migration er et verdens-

omspændende problem, hvor millio-

ner risikerer deres liv for at komme 

til lande, hvor fremtiden ser lysere 

ud. Det er et problem, vi skal løse 

sammen, siger han.

Netop omfanget af migration 

fremover har været et centralt emne 

i debatten om, hvilken betydning FN-

erklæringen vil få. 

VLAK-regeringens støtteparti, 

Dansk Folkeparti, har frygtet, at Dan-

mark vil blive åbent for migranter 

fra blandt andet Afrika. Partiets ud-

lændingeordfører, Martin Henriksen, 

har talt om »en dårlig sag« og »intern 

splittelse« i regeringen.

Mens oppositionens kritik af rege-

ringens håndtering af sagen har haft 

rutinens skær over sig, har det vakt 

mere opsigt, at medier som Berling-

ske og Jyllands-Posten har fulgt trop 

med ord som »amatøragtig« og »pin-

agtigt forløb«. 

Lars Løkke Rasmussen og regerin-

gen har forsøgt at mildne kritikken 

fra især Dansk Folkeparti med den 

stemmeforklaring, som Danmark 

sammen med andre lande vil præ-

sentere i næste uge på FNs General-

forsamling i New York. 

Her skal FN-erklæringen vedtages 

endegyldigt, og det sker altså med en 

uddybning af, hvordan Danmark og 

andre lande tolker den. 

- Stemmeerklæringen slår fast, at 

hver nation suverænt bestemmer, 

hvem der skal have lov at komme 

ind i landet.

- Ikke fordi det er juridisk nødven-

digt, men for at gøre det klart, hvad 

det er, Danmark politisk står for, si-

ger Lars Løkke Rasmussen.

FN-erklæringen er ikke juridisk 

bindende. Det er regeringen, FN og 

eksperter enige om.

Internt i regeringen har der også 

været murren i krogene over erklæ-

ringen. 

De konservatives udlændingeord-

fører, Naser Khader, er »stadig skep-

tisk, men stemmeforklaringen er et 

skridt i den rigtige retning«.

Martin Henriksen fra Dansk Folke-

parti ser positivt på stemmeforkla-

ringen.

- Det er godt, at man går ind og 

tager forbehold for de værste ting.  

Man tager forbehold for, at man ik-

ke vil øge lovlig indvandring. Man 

siger klart i stemmeforklaringen, at 

det ikke er noget, som Danmark el-

ler andre europæiske lande vil være 

forpligtet til, siger han.

Løkkes FN-mission til Marrakesh

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var mandag i Marrakesh i Marokko for at tilslutte Danmark den meget om-
talte FN-erklæring om migration.  Foto: Fadel Senna, Scanpix

FAKTA

 Udvalgte dele

Erklæringen indeholder 23 

bredt formulerede målsætnin-
ger - eller hensigtserklæringer 

- om internationalt samar-

bejde.

Eksempler på målsætningerne 

er: At indsamle og anvende 

data, der skal bruges til at ud-
vikle politiske tiltag. 

At styrke internationale mod-
svar til smugling af migranter.

At styrke internationalt sam-
arbejde og globale partner-

skaber om sikker, velordnet og 

lovlig migration.

RESÜMEE

Staatsminister auf UN-Mission
Staatsminister Lars Løkke Rasmussen (V) musste in eigener Person an 

der UN Konferenz zum Migrationspakt in Marrakesch teilnehmen, bei 

der die UN Mitglieder eine Erklärung unterzeichneten. Dass er selbst rei-

sen musste, wurde erst nach den Absagen von Integrationsministerin In-

ger Støjberg (V) und Entwicklungsministerin Ulla Tørnæs (V) klar. Aber 

auch innerhalb der Regierung hatte es Unzufriedenheit mit dem Migra-

tionspakt gegeben; sowohl Konservative und Liberal Alliance waren der 

Meinung, der Pakt würde zu mehr Migration führen. 


