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PharmaLundensis affärsidé är att utveckla och sälja nya läkemedel mot sjukdomar som idag saknar effektiv behandling. 
Detta inkluderar behandlingar mot KOL och kronisk bronkit samt, i ett längre perspektiv, även mot Alzheimers och 
Parkinsons sjukdomar. Dessutom har bolaget utvecklat EcoFilter för att eliminera utsläpp av läkemedel från patienter på 
sjukhus. 
 

 

Utveckling och patentering av system för att eliminera alla 

läkemedelsutsläpp 
  

 

Ett system för att eliminera samtliga utsläpp av läkemedel från sjukhus har utvecklats 

och patentsökts. Systemet ger möjlighet att ta bort läkemedelsrester som utsöndras både 

i urin och avföring. EcoFilter-teknologin kan, genom att kopplas till patienternas 

toaletter, rena material både från sängliggande och uppegående patienter. Systemet 

förväntas bli både effektivt och kostnadseffektivt. Två nya patentansökningar skyddar 

konceptet.  

PharmaLundensis har nu utvecklar ett system för att eliminera samtliga utsläpp av läkemedel 

från patienter på sjukhus. Detta uppnås genom att koppla EcoFilter-teknologin till 

patienternas toaletter. Systemet bedöms uppnå en lika bra reningsgrad som det ursprungliga 

EcoFiltret (>99 % rening) som bara avsåg att rena urin, men har dessutom flera ytterligare 

fördelar: 

1. Läkemedel som utsöndras i avföringen kan nu också renas bort. 

2. Läkemedelsutsläpp från patienter som själva sköter toalettbesök (som utgör majoriteten av 

patienterna på sjukhus) kan nu också renas. 

3. Inga ”lokala” EcoFilter enheter behövs på avdelningarna, vilket sparar plats. Dessutom blir 

det mindre arbete för servicepersonalen som sköter EcoFiltret.  

4. Systemet kommer ha en centralt placerad reningsenhet till exempel lokaliserad i en 

källarlokal. Detta kommer att ge betydande stordriftfördelar och möjliggöra en 

kostnadseffektiv process. 

Det nya systemet planeras att testas kliniskt inom kort.  

PharmaLundensis har lämnat in två nya patentansökningar för att skydda systemet. 

VD Dr Staffan Skogvall: Vi har nu tagit fram ett system som har potential att lösa hela den 

stora problematiken med läkemedelsutsläpp från sjukhus. Systemet bedöms att på ett 

kostnadseffektivt sätt kunna fullständig eliminera dessa utsläpp. Jag är övertygad om att det 

här är rätt väg att gå för att komma till rätta med det allvarliga hot mot människors hälsa som 

dessa läkemedelsutsläpp utgör.     
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För ytterligare information: 

Dr Staffan Skogvall 

VD 

Telefon: 046-13 27 80 

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se 

 
 
Denna information är sådan information som PharmaLundensis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2 maj 2017.  
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