
 

 

 

PRESSEMEDDELSE 

 

Stig Gerdes, der tilbage i januar måned fik frataget sin autorisation som læge, har nu udtaget stævning 

mod Styrelsen for Patientsikkerhed ved Retten i Kolding.  

 

Det er sjældent, at en frataget læge selv anlægger sag ved retten for at få sin 

autorisation tilbage, men Stig Gerdes finder sagen så grov, at han har følt sig 

nødsaget til det.  

 

Stig Gerdes ønsker rettens ord for, at det var en ugyldig beslutning, som Styrelsen for Patientsikkerhed 

tog, da de midlertidigt fratog ham sin autorisation som læge.  

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har efterfølgende meddelt, at de ønsker at fratage Stig Gerdes’ autorisa-

tion permanent.  

 

Stig Gerdes er tidligere kendt for sin klare holdning til HPV-vaccineprogrammet og for at forsøge at 

hjælpe de yngre kvinder, der har opleveret svære bivirkninger efter vaccinationen. Patienter der i det 

offentlige er blevet mistænkeliggjort og sygeliggjort og ikke har fået anerkendelse for deres lidelser. 

 

Baggrunden for fratagelsen var dog udelukkende Stig Gerdes’ behandling af en yngre patient. En pati-

ent som Stig Gerdes valgte at nedtrappe i sin medicin, hvilket skete dels for at undgå fortsat overmedi-

cinering, men også for at patienten kunne opnå en bedre livskvalitet. 

 

I dag, ca. et halvt år efter, har patienten det markant bedre, og en efterfølgende psykiater har besluttet 

at nedtrappe patienten yderligere i sin medicin. Styrelsen for Patientsikkerhed fastholder dog, at Stig 

Gerdes’ behandling af patienten var til fare for patienten. 

 

Stig Gerdes udtaler: ”Jeg har været læge i 42 år og er rystet over, at Styrelsen for Patientsikkerhed 

griber til så drastisk et indgreb, som at fratage mig min autorisation som læge.” 

 

Stig Gerdes udtaler yderligere: ”Styrelsens begrundelse, at jeg skulle have været til fare for en af mine 

patienter, er helt vanvittigt. Jeg har altid håndteret mine patienter med den allerstørste omhu. Det ved 

Styrelsen også udmærket godt”  

 

Stig Gerdes afslutter: ”Afgørelsen bygger udelukkende på en enkelt sag, hvor jeg trapper en patient ned 

i psykofarmaka. Dette sker i lægepraksisser landet over hver eneste dag, og mange praktiserende læ-

ger burde have frataget sin autorisation, hvis denne afgørelse skal stå ved magt. Det er helt normalt, at 

vi trapper patienter ned i dosis, når de oplever voldsomme bivirkninger, og der er intet lovkrav om, at vi 

skal spørge nogen om lov for at gøre det. Derfor er det nu en principsag for hele den danske læge-

stand, om man vil det eller ej” 

 

Der forventes først, at retten afsiger dom i sagen i 2018.  

 

For spørgsmål til ovenstående kontakt Stig Gerdes på tlf 75944570.  

Fredericia, den 29. juni 2017  
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