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Jeg skal hermed vende til bage til ovennævnte sag, samt Styrelsens skrivelse vedr. 
møde. 

  

Sundhedsstyrelsen fremkommer i påbudsskrivelsen af 9. september med en række 
påstande og vurderinger angående evidens for højdosis intravenøs C-vitamin 
behandling. 

  

I brevet er ikke anført et eneste bevis for Styrelsens påstande. Der er tale om en række 
udokumenterede påstande og vurderinger. 

  

Jeg skal derfor bede Styrelsen om, overfor mig, at fremlægge dokumentation for disse 
påstande samt redegøre for de påståede bivirkninger ved behandlingen, idet jeg 
samtidig skal tilkendegive, at det er min klare vurdering at bevisbyrden for de nævnte 
påstande ligger hos Sundhedsstyrelsen. 
 
Det følger blandt andet af Forvaltningslovens § 24 at: ”I det omfang, afgørelsen efter 
disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de 
hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. ” 
 



Da der tydeligvis er tale om et skøn, må jeg forvente en redegørelse for, på hvilket 
grundlag dette skøn er foretaget. 

  

Styrelsen har ligeledes fremsat påstand om brug af EDTA. Jeg skal bede Styrelsen om 
dokumentation for, hvorfor denne påstand fremkommer i påbudsskrivelsen. 

  

Endelig fremkommer der i den offentliggjorte påbudstekst følgende ordlyd: 

"Speciallægen har ifølge sine journaler ikke informeret sine patienter om, at der ikke er 
evidens for virkningen af den givne behandling med intravenøs C-vitamin og perorale 
vitaminer, salte og diæter." 

Jeg vil henvise til mit svar af 11. august 2015, hvoraf det fremgår, at IV C-vitamin har 
evidens baseret virkning og ingen bivirkninger. 

EDTA bruges ikke i min behandling. 
 
På baggrund af dels denne del af brevet og den manglende dokumentation for 
Styrelsens påstande, skal jeg anmode Styrelsen om omgående at trække påbuddet 
tilbage, indtil Styrelsen har fremsendt behørig dokumentation for deres påstande og 
vurderinger. 

Det vil derfor være meningsløst at afholde møde, inden jeg har modtaget den 
beskrevne dokumentation, hvorfor jeg hermed skal meddele, at jeg ikke deltager i 
mødet den 23. oktober 2015. 

Vedr. offentliggørelse af påbuddet, henvises der til en tidligere og historisk 
bekendtgørelse. Jeg skal derfor afslutningsvis bede Styrelsen om sammen med den 
ønskede dokumentation, at fremsende korrekt henvisning. 

  

  

Med venlig hilsen 

  

  

  

Stig Gerdes 

Praktiserende læge 
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