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PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot sjukdomar som idag saknar effektiv behandling. 
En ny behandling mot den svåra lungsjukdomen KOL med IodoCarb® befinner sig i klinisk fas, och bolaget avser inom kort 
att starta kliniska studier mot fler svårbehandlade sjukdomar. 
 

 

 

 

 

Klinisk studie mot kroniskt trötthetssyndrom inleds idag 

 
Rekrytering av patienter till PharmaLundensis nya kliniska studie inleds idag!  

Studien är en Fas 1 + 2a ”Proof of concept” dubbelblind placebo kontrollerad klinisk 

studie på 40 patienter med kroniskt trötthetssyndrom. Studien bedöms bli färdig hösten 

2013. En positiv behandlingseffekt i aktuell studie kan leda fram till det första effektiva 

läkemedlet mot denna svåra sjukdom! 

 

Idag inleds rekrytering av patienter till PharmaLundensis nya kliniska studie på kroniskt 

trötthetssyndrom (ME/CFS). Studien är en Fas 1 + 2a ”Proof of concept” dubbelblind placebo 

kontrollerad studie på 40 patienter . Män och kvinnor i åldern 35-60 år kan deltaga. Hälften av 

testpersonerna kommer att erhålla PharmaLundensis kvicksilverbindande substans IodoCarb® 

och hälften får placebo (overksam substans). Studien är godkänd av Läkemedelsverket och 

Regionala Etikprövningsnämnden i Lund, och bedöms bli färdig hösten 2013. Personer som 

önskar deltaga i studien kan anmäla intresse enligt kontaktuppgifter i nedanstående annons. 

 

PharmaLundensis VD Dr Staffan Skogvall säger: Det är med stor tillfredsställelse som vi 

idag kan meddela att alla förberedelser för PharmaLundensis nya kliniska studie är färdiga, 

och att patientrekrytering nu påbörjas! Kroniskt trötthetssyndrom är en stor sjukdomsgrupp 

med många patienter som lider svårt, och det finns idag ingen effektiv behandling. Vi hoppas 

att PharmaLundensis testsubstans skall visa goda effekter mot denna sjukdom!  

 

Det kan också vara värt att notera att PharmaLundensis, i och med att den nya kliniska studien 

nu påbörjas, uppenbarligen har förmåga att driva kliniska studier på två viktiga sjukdomar 

samtidigt, trots små ekonomiska resurser. Detta är naturligtvis möjligt endast tack vare den 

höga kompetensnivån på bolagets nyckelpersoner samt dess samarbetspartners. 

 

 

  

För ytterligare information: 
Dr Staffan Skogvall 

VD 

Telefon: 046-13 27 78 

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se 
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Har Du Kroniskt 

Trötthetssyndrom? 
 

Vi genomför för närvarande en studie där man utvärderar ett helt nytt läkemedel för kroniskt 

trötthetssyndrom (ME/CFS). 

 

För att kunna delta i studien krävs att: 

- läkare har ställt diagnosen kroniskt trötthetssyndrom på dig. 

- du är 35 - 60 år. 

- du är inte gravid eller ammande, och har fullgott preventivskydd. 

- du är för övrigt vid god hälsa. 

 

Deltagande innebär att du besöker kliniken 3 gånger under ca 6 veckor. Dessutom görs ett 

uppföljande återbesök ca 3 månader efter avslutad behandling. Vid besöken får du genomgå 

en allmän läkarundersökning med bestämning av bland annat puls och blodtryck. Vi kommer 

även att ta EKG samt några blodprover. Du kommer dagligen fylla i ett livskvalitetsformulär, 

en dagbok där använda mediciner skrivs in, samt du får använda en stegräknare för att 

bestämma din fysiska aktivitetsnivå. Reseersättning utgår för klinikbesöken i studien. 

 

Om beskrivningen ovan passar in på dig och om du är intresserad av ytterligare information 

om ovanstående studie är du välkommen att ringa till ProbarE i Lund, Ewa Karlsson på 

telefon 0732-300 450 eller skicka e-mail till: ewa.karlsson@probare.se   

 

Ansvarig läkare för studien är Dr Anders Luts, Specialistläkare i Psykiatri. 

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). 

 

Studien är godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. 

 


