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Läkemedelsverket anser att de gamla, under många, många år beprövade 

läkemedlen gjorda av naturligt svinsköldkörtelhormon, NDT (naturally desiccated 

thyroid), kräver licensansökan! Varför? 

Läkemedelsverket ska se till att vi svenskar får säkra läkemedel, vilket är bra, i den 

flora av nya produkter som dyker upp och som ingen vet något om. Men när de 

kräver licens på mediciner som använts i 70 år eller mer, då finns det anledning att 

tro att andra skäl ligger bakom.  Ekonomiska skäl, för en verksamhet som behöver 

mer än 500 miljoner i avgifter och uppdragsintäkter för att täcka sina årliga, och 

kraftigt ökande, kostnader? 

För att få en licens beviljad måste läkaren presentera hur blodproven sett ut under år 

tillbaka. Men vad säger blodprover om hur människor mår? Anledningen till att licens 

sökes är ju för att den testade medicineringen inte fungerat! 

Om patienten beviljas licens, är det för ett år i taget. Om Läkemedelsverket avslår 

nästa ansökan, står patienten utan medicin, den som skulle ha hjälpt. Och på ett år 

hinner inte alla utvärdera de effekter som uppstår, då förbättringar sker i upp till två 

år efter att man uppnått sin optimala dos, vilket i sig kan ta ett år. De som har fått 

licens i ett år, lever i ständig oro för nästa ansökan. Om sjukdomen är livslång, varför 

måste licensen sökas om varje år? Läkemedelsverkets personalstab ökar varje år, när 

andra verksamheter lyckas skära ned.  Kostnadseffektivt? 

Varför får inte den enskilde läkaren göra bedömningen om vad som ska prövas, i 

jakten på hälsa för patienten? Varför ska Läkemedelsverket göra den bedömningen? 

Och utan att träffa patienten, dessutom. Vad vet Läkemedelsverket om hur patienten 

mår? Och hur patienten mått om den fått pröva medicinen? Det kan 



Läkemedelsverket omöjligt veta. Förstår ni vad ni orsakar när ni inte beviljar en 

licens?  

”Nej, vi tänker inte chansa på att du blir bättre, så du får ingen licens! Vi vet inte om 

du skulle bli hjälpt, och vi tänker inte låta dig pröva!”  

Det är fullständigt horribelt att se hur det fungerar i Sverige idag, år 2011. 

Taget ur Läkemedelsverkets Årsredovisning 2008: 

”Läkemedelsverkets uppdrag är att främja den svenska folk- och djurhälsan. Den 

enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva 

läkemedel av god kvalitet och att dessa används på ett ändamålsenligt och 

kostnadseffektivt sätt.” 

Naturlig svinsköldkörtelhormon är dyrare än syntetiskt Levaxin. En årsförbrukning 

kan kosta 3 000-6 000 kr, mot 300 kr för Levaxin. 

För svenska patienter som haft licens i Finland i flera år är det inget konstigt, för 

de har betalat hela kostnaden själva.  Det viktigaste har varit att de blivit så 

mycket bättre, att de fått livet tillbaka! I Sverige är det näst intill omöjligt att få 

tillgång till medicinen. Många skulle säkert betala den själv, om det bara funnes 

möjlighet.   

Men vad kostar mänskligt lidande under en livstid, för människan och dennes familj? 

Vad kostar en människa i sjukskrivning, i för samhället förlorade skatteintäkter, 

vårdkonsumtion och förtidspensionering vid 35 eller 50 års ålder? Vad är 

kostnadseffektivt egentligen? På kort sikt? På lång sikt? 

Den här patientgruppen kostar, obehandlad, samhället mycket mer under en livstid. 

   

Vi kräver att licenskravet för naturliga sköldkörtelhormoner tas bort i Sverige, 

att försäljningstillstånd medges utan ansökan, för samtliga tillverkande företag. 

Detta är inga nya läkemedel!  
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