
Kära vänner 

Vi vill  informera  er  om hälsoskandalen  vid  införandet  av den nya  Lévothyrox formeln på den 

franska marknaden i mars 2017. Detta läkemedel har i en monopolsituation i vårt land, så det fanns 

inget  möjligt  alternativ  för  patienter  som  drabbats  av  hypotyreos  eller  tyreoidektomi.  Under 

förevändning av brist på stabilitet i molekylen (levotyroxin), har vårt nationella Läkemedelsverk, 

ANSM, begärt att Merck Laboratory ska producera en ny formel som ersätter hjälpämnet laktos 

med mannitol och citronsyra. Detta, utan något giltigt terapeutiskt test, då det utfördes på endast 

200  friska  försökspersoner  i  72  timmar.  Ett  sådant  förfarande  tillåter  inte  att  kunna  utvärdera 

biverkningar  eller  god  tolerans  av  nya  Lévothyrox  på  lång  sikt.  Då  den  gamla  formeln  av 

Lévothyrox konsumeras av 3 000 000 patienter i Frankrike, måste man förvänta sig att det kan 

uppstå ett mycket stort antal intoleranser och allvarliga biverkningar. Detta misslyckade  har också 

besannats  men inte  kommit  fram!  Inför  den dramatiska  situation   som uppstått  för  tiotusentals 

patienter,  baserades  Merck-laboratoriets  reaktion  och  de  franska  hälsomyndigheterna  enbart  på 

förakt. 

Vem drar nytta av brottet? Det faktum att patentet på den tidigare Lévothyrox kommer att falla i det 

offentliga rummet den 5 maj, 2019. Vem vet något om det? Inför en framställning av mer än 

300 000 personer, utlovade hälsoministeriet att skyndsamt tillhandahålla några generiska läkemedel 

och en liten del av lagren av den gamla formeln. Det viktigaste med denna skandal är att det inte vid 

något tillfälle har varit fråga om att producera den gamla formeln igen för patienter som är väl  

balanserade med denna. Faktum är att Merck Laboratory har planerat att generalisera all produktion 

efter Frankrike i alla europeiska länder, med dess nya formel men definitivt utesluta all  återkomst 

till  den  gamla.  Det  verkar  självklart  för  oss  att  i  sådana  fall,  laboratoriets  enda  intressen  är 

ekonomiska och icke-sanitära. 

Vår regering skulle ha makten att tvinga produktionen av den gamla formeln, men man  har inte 

viljan. Vi uppmärksammar er därför på behovet av att  uttrycka er beslutsamhet och inte låta er 

hållas som gisslan av denna monopolsituation, så som vi har gjort. Ni ser härmed vår post vilken 

skickats  till  Frankrikes president,  lämnats obesvarade fram  till  denna dag,  liksom vårt  senaste 

pressmeddelande.  Vi kommer naturligtvis  att  stå till  ert  förfogande för att  informera er om hur 

denna kris fortskrider, genom vilken många, liksom vi, riskerar att bli offer.

  Med vänliga hälsningar  De franska”försökskaninerna”, offren för den nya Lévothyrox 

(Lévothyrox = Euthyrox ou Eutirox)



PARIS - 4 Decemberth, 2017

PRESSMEDDELANDE

NY LEVOTHYROX formel: recept till helvetet

 

Vad är meningen med presidentens totala tystnad i  Lévothyrox skandalen ,trots de 
tusentals  brev  som vår  grupp (Les  Cobayes  victimes  du  nouveau Lévothyrox)  har 
skickat  ?  Varför  vägrar   hälsoministern  att  tvinga Merck att  producera det gamla 
receptet av drogen ?

Idag  vill  vi  fästa  uppmärksamheten  på  vissa  specifika  och  kritiskt  viktiga  delar  i 
Lévothyrox fallet.

Efter månader av förhalning har Mrs. Buzyn (Franska hälsoministern) fortfarande inte 
svarat  på några av våra frågor.  Det verkar som hennes påstående,  att  genom att 
diversifiera  drog  erbjudandet,  skulle  detta  sannolikt   medföra  en  ökning  av 
vårdkostnaderna och orsaka brist av den gamla formeln. Det verkar också som själva 
syftet med dessa brister skulle vara ett sätt att införa den nya formeln på patienter . 
Varför inte producera det gamla receptet för 100.000 till 200.000 patienter som inte 
tål det nya ? Fruktar vi en smitta?

Vissa  generiska  läkemedel   föreslås  också  som  en  skenmanöver.  Det  finns  Ingen 
tvekan om att förklaringen kan sökas i ekonomiska intressen snarare än för en bättre 
hälso-och sjukvård. 

I den utsträckning som Merck har meddelat att de kommer att kommersialisera den 
nya formeln i hela Europa 2018 och att ge de  franska patienterna  ett val nu ,skulle 
skada bolaget i framtiden. Detta skulle oundvikligen leda till massiva avslag vid den 
tid då läkemedlet ska introduceras på andra europeiska marknader. Regeringen har 
makt att begränsa Merck; Varför har man då inte viljan att göra det ?

Vilka intressen är det som vår Minister verkligen försvarar ? Vilket spel spelar ANSM 
(National  Agency  för  hälsa  och  droger)  ?  Mrs.  Buzyn  vill  också  återuppbygga 
förtroendet  med  obligatorisk  vaccination;  tror  hon  att  hon  kommer  att  kunna 
återuppbygga förtroendet för  Lévothyrox genom att tvinga patienter att ta den nya 
formulan  ?  Offren  vill  inte  ha  detta  ”recept  till  helvetet”:  inga  nya  formler,  inga 
generiska läkemedel, inget annat än den livsviktiga behandling som har fungerat på 
deras sjukdom för mer än 20 år.

Framstående  specialister,  drivna  av  laboratorier,  försöker  rättfärdiga  med  alla 
tänkbara medel  (nya syndrom, placeboeffekt,  masshysteri,  drog instabilitet)  denna 
omöjliga återvändo till det gamla receptet.  Dessa argument tycks  vara märkta med 
den  “absoluta säkerhetens” sigill .

Emellertid, vilka vetenskapliga bevis har vi för att, till exempel , mannitol  inte stör 
tyroxin absorptionen ? Mercks invecklade påståenden påminner oss att säkerhet inte 
kräver sanningen. Nietzsche skrev en gång: ”det är inte tvivlet  utan vissheten  som 
gör  dig galen”.

 Les Cobayes victimes du nouveau Lévothyrox (”försökskaninerna” , offren  för den  
nya Lévothyrox)

(Lévothyrox = Euthyrox ou Eutirox)

 



“Försökskaninerna” I den nya Levothyrox 21 November 2017

Öppet brev till Emmanuel MACRON, President av Franska Republiken

Herr President,

Efter vårt brev  till Er för en tid sedan tar vi åter tillfället i akt att utmana Er igen så att Ni 

förstår omfattningen av den skandal som med all säkerhet  kommer att bli enorm och 

vars följder ännu inte har utvärderats  då det gäller folkhälsan.

Varken  ANSM  eller  läkemedelsindustrin  har  levt  upp  till  vår  nationella  hälsopolitik 

baserat på riskförebyggande gällande läkemedel. Vilka läkemedel, för vilket samhälle?

Hur kan man tala om hälsokontroll, förebyggande av iatrogena risker när man skapar, 

inte  enbart  villkoren  för  skandalen  med  Levothyrox,  utan   man  låter  det  växa  och 

försköna  denna  densamma skandal  med  otillåtlig  förhalning  som  kan  hittas  även  i 

kommunikationen på ministernivå ?

AFFSSAPS  har  blivit  ANSM  för,  i  synnerhet  en  förstärkning  av  säkerheten  av 

läkemedlet. ANSM har misslyckats kapitalt i sitt uppdrag av öppenhet och information. 

Ska vi fortfarande ändra dess namn för att återställa förtroendet? …eftersom det är vad 

det handlar om!

Om cynikerna och de med ekonomiska intressen kan ignorera det lidande som djupt 

påverkar familjer,  det professionella och sociala livet för tusentals franska medborgare, 

kommer de inte att kunna undvika de skadliga effekterna av bristande förtroende.

Hur kan man  utveckla en politik för förebyggande utan att ha tillit till densamma? Vi har 

inte  längre   ekonomiska  medel  för  en  ”läkande”  politik  och  vi  är  beroende  av 

laboratoriernas goodwill  för den viktiga uppgiften. Brist på information, farmaceutiska 

monopol, infantilisering och stigmatisering av patienter har här drivits så långt som till 

oanständighet.

Hur  kan  vi  besluta  att  stoppa  produktionen  av  en  vital  drog  och  sätta  en 

experimentell formel på marknaden? 

Vem utvärderar kostnaderna när det gäller mänskliga skador, hälsa (skannrar, blodprov, 

ultraljud),  och följderna av den förväntade intoleransen av detta drog- experiment på 



nationell  nivå? Vem utvärderade skadan som misstron orsakade gentemot offentliga 

myndigheter och medicinska myndigheter?

Herr  President,  gör  inga  misstag,  om  offren  för  Levothyrox  är  tusentals  franska 

människor  ,lämnade  till  sig  själva  och  deras  lidande  ignoreras,  det  andra  offret  är 

läkemedel  i  allmänhet.  Säkerligen har  inte enbart   några lobbyister  eller  medicinska 

publikationer påverkat, men läkemedlen i städer och ute på fältet, som härleder sin ära 

av  att  vara  nära  patienterna  intressen.  Denna  medicin  liksom offren  för  Levothyrox 

skandalen, har hållits som gisslan i den här affären. Det återstår att fastställas av vem 

och varför!

 

Läkarna har inte kunnat följa artiklarna 35 och 36 om reglerna för  Medicinska Etik vilka 

föreskriver  patienters rätt  till  information som är  rättvisande,  tydlig  och lämplig   och 

kräver deras samtycke i alla fall. 

Angående  effekterna  av  ”internet”  och  ”nocebo”,  vill  vi  åter  upprepa  att  offren  för 

intolerans mot de nya Levothyrox inte upptäckte något symtom efter att ha tagit del av 

information på de sociala nätverken, men sökte på dessa samma nätverk för att försöka 

förklara sina symtom av standardinformationen.  Detta absurda argument av kollektiv 

hysteri betraktas som ytterligare en manipulation.

 

Vi ber Er, Herr President, att  den gamla Levothyrox formel snarast produceras, 

med alla medel till Ert förfogande, för att uppfylla nationella behoven. De åtgärder 

som nyligen aviserats av ministern för drogdiversifiering kommer, enligt våra analyser, 

att i högsta grad vara otillräckliga. Det verkar snarare sannolikt att organisera  större 

brist och verkar dessutom utgöra ett försök att införa den nya formeln. Vi kan inte längre 

tolerera försämringen av tiotusentals av våra medborgares hälsa förgäves.

Vi  insisterar,  Herr  President,  på  brådskande  åtgärder  och  tvivlar  inte  på  att  Ni 

personligen kommer att ta till alla effektiva åtgärder i detta syfte.

 

Under  tiden  ber  vi  dig  att  acceptera,  Herr  President  av  Franska  Republiken,  vår 

utmärkta högaktning.

The New Levothyrox french victims


