
 
 

Pressmeddelande 
PharmaLundensis AB (publ) 

2017-06-30 
 
 

 

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. 
 

Ny, livräddande behandling mot Influensa-orsakad lungsvikt utvecklas 
  

Information om nytt projekt hos PharmaLundensis AB. 

Varje vinter drabbas världen av influensaepidemier. Ofta är symptomen ganska lindriga, men 

ibland blir de mycket allvarliga. Spanska sjukan orsakade 50-100 miljoner dödsfall 1918-

1919 och även Asiaten (57-58) samt HongKonginfluensan (68-70) resulterade i miljoner 

döda
1
. I våra dagar spreds svininfluensan 2009 och orsakade en hel del dödsfall trots modern 

vård. Influensavirus kan orsaka så kraftig inflammation i luftvägarna att de kollapsar, vilket 

inte kan åtgärdas med dagens läkemedel. Enda möjligheten är då att placera patienten i 

”konstgjord lunga”
2
. Detta är en ytterst komplicerad teknik och det finns bara ett tiotal 

vårdplatser i hela Sverige. En stor influensaepidemi av en virusstam som kraftigt försämrar 

lungfunktionen skulle vara en mardröm och betraktas av många experter som ett av de största 

hoten mot mänsklighetens framtid. 

PharmaLundensis driver sedan en tid tillbaka ett projekt som syftar till att motverka lungsvikt 

orsakad av influensasjukdom. Projektet drivs ”in-house” och bedöms pågå under det 

kommande året. Under denna tid kommer vi att genomföra labbförsök för att utreda om 

farmakologisk modifiering av en specifik mekanism kan effektivt behandla denna 

lungsjukdom. Efter patentering avser vi att utlicensera detta koncept till större företag. 

Styrelsen bedömer att ett framgångsrikt läkemedel kommer att införskaffas och lagras av 

beredskapsorganisationer över hela världen som skydd mot framtida farliga 

influensaepidemier. Läkemedlet kan även användas av patienter som fått lungsymptom från 

den vanliga säsongsinfluensan. 

VD Dr Staffan Skogvall: Detta är ett spännande och intressant projekt med stor potential. 

För att kunna ta fram ett läkemedel mot denna svåra lungsjukdom behöver man ha stor 

kunskap kring lungans fysiologi och patologi och angripa rätt mekanism. Jag bedömer att vi 

har denna kompetens i bolaget.    

1. https://sv.wikipedia.org/wiki/Influensa 

2. https://sv.wikipedia.org/wiki/Extrakorporeal_membranoxygenering 

 

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 30  juni 2017. 
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