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Kære Kashifah Ashraf,

Du skriver, at du ikke har mulighed for at forholde 
dig til fremsendte links og dokumenter. Må jeg spør‐
ge - hvorfor? Hvis det er et problem, at de er på en‐
gelsk, så har du måske en kollega, som mestrer 
engelsk bedre.

Er det fordi, du ikke synes, at det ligger indenfor 
Sundhedsstyrelsens ansvarsområde, at holde dig 
opdateret på et givent, sundhedsmæssigt område? 
Det kan jeg ikke forestille mig, da der sagtens kan 
komme nye oplysninger frem, i forhold til, hvad I 
allerede har skrevet i jeres materiale, efterhånden 
som man bliver klogere.

Har Sundhedsstyrelsen en politik, som går ud på, at 
de ansatte ikke må læse de links, som bliver ind‐
sendt, hvor man kommer frem til nogle helt andre 
konklusioner? Hvis det er tilfældet, hvad skulle 
grunden så være til, at danskerne ikke må blive 
opdateret på de sidste nye studier og deres 
konklusioner.

Vi har Sundhedsstyrelsen til at passe på os alle sam‐
men, også vores alle sammens helt, Jonas Vinge‐
gaard, og de andre cykelryttere, som vi lige har 
hyldet i Tour de France. De kører rundt med mund‐
bind på, på trods af al den dokumentation der fore‐
ligger for, at de er farlige og ineffektive.

Dette fremgår bl.a. af nedenstående link fra the 
Brownstone Institute hvor 150 studier dokumenterer, 
at mundbind både skader og er ineffektive. Og her 
bliver du altså nødt til at forholde dig til alle de links: 
150+ studier om masker

En kritisk gennemgang af Sundhedsstyrelsens egen 
brochure om mundbind giver ikke ligefrem den store 
evidens for fornuften af dette kæmpemæssige tiltag: 
Link

Videnskab.dk: Link

Du er velkommen til at fremsende studier til mig, 
som godtgør, at der absolut INGEN bivirkninger er 
ved brug af mundbind Jeg ved selvfølgelig godt, at vi 
p.t. ikke har krav om mundbind nogen steder, men 
det er ikke det samme som, en gang for alle, at få 
slået fast i offentligheden, at de er sundhedsskadeli‐
ge. Du skriver, at det står folk frit for, om de vil be‐
nytte mundbind. Her trænger folk til ordentlig 
vejledning fra Sundhedsstyrelsen omkring, at det er 
sundhedsskadeligt, for mange har fået den fejlopfat‐
telse, at det skulle være godt for noget.

Jeg kan ikke forestille mig, at du, og Sundhedssty‐
relsen skulle have nogen interesse i at hemmelighol‐
de disse seriøse studier for befolkningen. Det handler 
om vores sundhed, og det handler om at placere et 
ansvar, når folk bliver syge af mundbindene. Det er 
et meget stort ansvar, du, personligt, og hver enkelt 

af dine kolleger i Sundhedsstyrelsen påtager jer. Ikke 
at advare nogen om en kendt fare – det er jo en 
forbrydelse.

Vi lønner vores statslige institutioner for at tage vare 
på os. Derfor vil det eneste ansvarlige være, omgåen‐
de at gå ud offentligt og ADVARE imod mundbinde‐
ne.

Med venlig hilsen
Lene Bang

-----------------------------------

Kære  Lene,

Tak for din opfølgende henvendelse.

Det skyldes til dels at vi er nødt til at være påpasselige 
ift. virus, spamware og lignende. Derudover skyldes det 
også, at vores ansvar er at holde os opdateret på 
forskning, videnskabelige studier og erfaringer fra 
udlandet. Vi baserer hovedsagligt vores covid-19 anbe‐
falinger på disse elementer og udgiver dem på vores 
hjemmeside.

Som skrevet før, kan du læse om vores viden og 
erfaringer på de enkelte områder, på vores hjemmeside.

Du ønskes en god dag.

Med venlig hilsen
Kashifah Ashraf

Informationsmedarbejder
Sundhedsstyrelsen
Informationscenter
T +45 72 22 74 00
sst@sst.dk
Informationscenteret besvarer henvendelser både til 
Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen

CCAANNNNAABBIISS
--   SSttooppppeerr  kkrrææftftvvæækksstt
--   RReedduucceerreerr  nneeuurroollooggiisskk  ssvvæækkkkeellssee
--   SSllaappppeerr  aaff  ii   mmuusskklleerrnnee,,   kkrraammppeessttii lllleennddee
--   FFoorreebbyyggggeerr  mmiiggrræænnee
--   BBeehhaannddlleerr  ggllaauukkoomm
--  BBeehhaannddlleerr  AADDDD,,   AADDHHDD
--  RReedduucceerreerr  IIBBSS,,   CCrroohhnn''ss  ssyyggddoomm
--  HHeellbbrreeddeerr  eeppiilleeppssii
--   FFoorreebbyyggggeerr  AAllzzhheeiimmeerrss
--   BBeehhaannddlleerr  PPMMSS
--  AAnnttii--ppssyykkoottiisskk
--   FFrreemmssttiilllleerr  bbiioollooggiisskk  nneeddbbrryyddeelliiggtt   ppllaasstt
--   FFrreemmssttiilllleerr  ppaappiirr
--   FFrreemmssttiilllleerr  bbrræænnddssttooff,,   oopplløøssnniinnggssmmiiddlleerr,,   ssmmøørreemmiiddlleerr
--   FFrreemmssttiilllleerr  iinndduussttrriieellllee  tteekkssttii lleerr
--   FFrreemmssttiilllleerr  ffoorrbbrruuggeerrtteekkssttii lleerr
--   FFrreemmssttiilllleerr  bbyyggggeemmaatteerriiaalleerr
--   KKaann  ssttooppppee  sskkoovvrryyddnniinngg
--   KKaann  ggøørree  eenn  eennddee  ppåå  aaffhhæænnggiigghheeddeenn  aaff  oolliiee,,   ggaass  oogg  kkuull
--   KKaann  ddyyrrkkeess  nnææsstteenn  oovveerraalltt

UUNNDDRREERR  DDUU  DDIIGG  SSTTAADDIIGG  OO VVEERR,,   HHVVOORRFFOORR  DDEETT  EERR  UULLOO VVLLIIGGTT??

Hvis du ryger det som et stof, vil det skade dig.
Men hvis du bruger det som en urt, vil det helbrede dig.

Vi bringer her et udsnit af korrespon‐
dancen om masker mellem Lene Bang 
og SundhedsStyrelsens informations‐
medarbejder Kashifah Ashraf 

SundhedsStyrelsen frygter virus i com‐
puteren og kan derfor ikke holde sig 
ajour med int. videnskabelige studier.


