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NeuroVive har ett mycket 
spännande – och lovande! – 
år framför sig. 
NeuroVive har stor forskningserfa-
renhet inom mitokondriernas funktion 
med fokus på medfödda mitokondriella 
sjukdomar. Kunskapen om dessa sjuk-
domar är relativt ung och än så länge 
finns endast ett godkänt läkemedel 
inom området. Det betyder att fram-
steg i forskningen och läkemedelsut-
vecklingen har stor potential att för-
ändra livssituationen för de människor, 
ofta barn och ungdomar, som idag lider 
av svåra mitokondriella sjukdomar. Det 
betyder också att vi – om vi lyckas ta 
fram nya läkemedel för de drabbade 
patienterna – kommer skapa stora 
värden för våra aktieägare. 

NeuroVives projektportfölj i klinisk 
fas består av två läkemedelskandida-
ter, KL1333 och NeuroSTAT®. Båda har 
stor potential att tillfredsställa vik-
tiga medicinska behov vid traumatiska 
hjärnskador respektive vid sällsynta 
medfödda mitokondriella sjukdomar 
mot vilka det idag saknas läkemedel. 
Under 2019 räknar vi med att ta bety-
dande steg framåt inom båda dessa 
projekt. Samtidigt har vi projekt för 
vanliga sjukdomar där det finns möj-
ligheter att utlicensiera dem till bolag 
med stora resurser för vidare värdeu-
teckling och marknaden. Läs gärna 
intervjuerna i denna utgåva av vårt 
nyhetsbrev så får du veta mer.

Erik Kinnman
VD
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2016. Har bred kompetens inom klinisk 
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investor relations och finansbranschen samt 
mångårig erfarenhet från ledande positioner 
inom läkemedelsbolag såsom AstraZeneca. 
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Precisions-
medicin

Lansering
2023/2024

Potential
1,8 miljarder 

USD/år

Medfödda mitokondriella sjukdomar är ämnesomsättningssjukdomar som drabbar cellernas 
energiomsättning. Uppskattningsvis har 12 personer per 100 000 en mitokondriell sjukdom. 
KL1333 har i prekliniska studier visats öka mitokondriens energiproduktion, minska 
ansamlingen av laktat, motverka bildandet av fria radikaler och förmedla långsiktiga positiva 
effekter på energimetabolismen. Läkemedelskandidaten är avsedd för oral behandling av 
medfödda mitokondriella sjukdomar. 

KL1333

EN UNIK CHANS 
ATT GÖRA SKILLNAD

Läs intervjun med 
Magnus Hansson, 
Matilda Hugerth och 
Fredrik Nicklasson 
på nästa sida.
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Under 2018 slutfördes den klinska 
fas I-studien i Sydkorea med er 
läkemedelskandidat KL1333, framtagen 
för oral långtidsbehandling av medfödda 
mitokondriella sjukdomar. Vilka var de 
huvudsakliga resultaten och varför är de 
viktiga för framtida utveckling av KL1333? 

”Studien visade två vik-
tiga saker. För det första att 
KL1333 är vältolererat i det 
dosintervall som är av intresse 

och för det andra vilka blodkoncentrationer 
de olika doserna ger. En ”first-in-human”-
studie som denna, ger svar på hur läkeme-
delskandidaten omsätts i människokrop-
pen. Därför är det ett stort steg att ha en 
lyckosam ”first-in-human”-studie avklarad, 
då detta minskar osäkerheten i ett utveck-
lingsprogram.”

Den kliniska fas Ia/b-studien kommer att 
utföras i Storbritannien och involverar 
både friska frivilliga och patienter med 
medfödd mitokondriell sjukdom. Vad 
förväntar ni er att kunna utläsa ur denna 
studie och när beräknar ni kunna sätta 
igång samt få de första resultaten?
Studien är planerad att starta under 2019 
vi räknar med att ha de första resultaten 
under slutet av året. Huvudsyftet med stu-
dien kommer vara att undersöka säker-
hetsprofilen av KL1333 och hur läkemedlet 
omsätts i kroppen vid upprepad dosering, 
dvs under förhållanden som mer liknar van-
lig behandling i friska frivilliga och i patien-
ter. Vi kommer att samla in så mycket infor-
mation som möjligt om hur patienterns 
sjukdom reagerar på läkemedlet, vilket 
kommer underlätta designen av vår nästa 
studie med fokus på effektmätningar. 

Vad är det som behöver vara på plats för 
att kunna starta en sådan studie?
Dels krävs godkännanden från den lokala 
läkemedelsmyndigheten och godkännande 
från etikkommitté. Dessa godkännan-
den har vi på plats vilket är viktiga steg på 
vägen för att starta studien. En annan vik-
tig del för den här typen av studie är ana-
lysmetoder för att mäta koncentrationerna 
av KL1333 hos försökspersonerna. Opti-
mering och validering av dessa metoder är 
något som vi har jobbat intensivt med under 
vintern för att kunna starta studien. Dess-
utom krävs en fungerande uppskalning av 
produktionen av studieläkemedlet, vilket 
hanterats framgångsrikt av vår konsult 
Fredrik Nicklasson. 

Ett av konsultbolagen som NeuroVive 
anlitar är Scius Pharma Support AB 
som har sin bas i samma byggnad som 
NeuroVive i Lund. Ägare och operativ 
konsult, Fredrik Nicklasson, har ansvarat 
för det sk CMC (Chemistry, Manufacturing 
and Controls)-arbetet vid produktionen 
av KL1333. Vi har sett de färdiga röda 
tabletterna. Hur har produktionen 
fungerat och hur långt har ni kommit?

Produktionen har i stort sett 
fungerat väl, både tillverk-
ningen av läkemedelssubstan-
sen KL1333 och tillverkningen 

av KL1333-tabletterna som ska användas i 
klinik-studien. Nu har vi de färdiga tablet-
terna packade i burkar redo att användas 
vilket är en väldigt påtaglig leverans för 
projektet.

Om allt går som det ska kommer KL1333 
att nå marknaden som ett av de första 
godkända läkemedlen för behandling 
av medfödda mitokondriella sjukdomar, 
såsom MELAS. Vad förväntar ni er för 
effekter i stort vad gäller livskvalitet 
för patienterna, synen på mitokondriell 
medicin och framtiden för bolaget?

Vi utvecklar KL1333 för sjuk-
domar såsom MELAS och mito-
kondriella myopatier som idag 
i princip helt saknar effek-

tiva behandlinger riktade mot den brist-
fälliga mitokondriefunktionen. Vi har ett 
gott samarbete med olika patientorga-
nisationer och det är uppenbart hur stort 
behovet av nya behandlingar är när vi pra-
tar med dem. Genom att förbättra mito-

kondriefunktionen hoppas vi att vår pro-
dukt kan medföra en avgörande förbättring 
av muskelfunktion och funktionen i andra 
drabbade organ och därmed livskvaliteten. 
Lyckas vi kommer det naturligtvis vara en 
viktig milstolpe för oss och människor med 
mitokondriella sjukdomar, men också visa 
på potentialen att utgå från mitokondriens 
funktion vid läkemedelsutveckling.

Vilken blir den viktigaste milstolpen för 
KL1333-projektet under 2019?
Starten av vår kliniska stu-
die i Storbritannien kommer 
vara en viktig milstolpe och 

resultaten från de första dosgrupperna. Vi 
ser också mycket fram emot när vi senare 
under året kommer börja rekrytera och 
dosera de första patienterna med mito-
kondriella sjukdomar till den sista delen av 
studien då vi också kommer att pröva olika 
sätt att möta effekten av vårt läkemedel i 
patienter.

Matida

Fredrik

Magnus

Matida
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50 miljoner 
patienter 
varje år

€ 340 000
i vårdkostnad 

per patient

Global 
kostnad: 
USD 400 
miljarder 

Traumatisk hjärnskada (Traumatic Brain Injury, TBI) uppkommer vid externt våld mot huvudet 
med omedelbar skada på nervcellerna som följd och skadan fortsätter förvärras under 
flera dagar efter det akuta traumat. De vanligaste orsakerna till traumatiska hjärnskador 
är fallolyckor, trafikolyckor och misshandel.1) Fler än 50 miljoner nya fall inträffar varje år 
och TBI beräknas belasta den globala ekonomin med närmare 400 miljarder dollar årligen i 
direkta och indirekta vårdkostnader.2) Ett stort antal patienter drabbas av måttlig eller svår 
funktionsnedsättning som kräver intensivvård och olika former av livslångt stöd.

NEUROSTAT

TYDLIGA STEG MOT 
MARKNAD

Läs intervjun med 
Matilda Hugerth och 
Erik Kinnman på 
nästa sida.

1)  www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1178
2)  Maas A Et al. Traumatic brain injury: integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research.  

The Lancet Neurology. 2017 Nov; 16(12):987.
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Utvecklingen av NeuroSTAT för behandling 
av medelsvår till svår traumatisk 
hjärnskada (TBI) har tagit stora steg 
framåt under 2018. Beskriv de största 
framgångarna i programmet och vad de 
betyder för den fortsatta utvecklingen?

Våra interaktioner med den 
amerikanska läkemedelsmyn-
digheten FDA om vårt utveck-
lingsprogram var en bety-

delsefull händelse under det gångna året, 
då det har gett oss en validering av vägen 
framåt med projektet. I slutet av året fick 
vi spännande resultat från den tidigare kli-
niska studien med TBI-patienter i Köpen-
hamn, som visade att NeuroSTAT kunde 
pressa ned nivåerna av markörer för hjärn-
skada under behandlingen. De resultaten 
använder vi för att designa vår nästa fas 
II-studie. Vi publicerade också resultat 
från en experimentell modell genomförd 
vid University of Pennsylvania (Penn) som 
visade på en kraftfull reduktion av skadevo-
lymen för NeuroSTAT jämfört med placebo. 

Ett av målen för 2019 är att få ett 
godkännande av er IND (Investigational 
New Drug)-ansökan för klinisk utveckling 
i USA. Varför är det viktigt att utföra 
kliniska studier i både Europa och USA?
Vi har för avsikt att marknadsföra 
NeuroSTAT i både Europa och USA och då 
är det alltid en fördel att genomföra studi-
erna i bägge dessa världsdelar. Vi har också 
särläkemedelsklassificiering i både Europa 
och USA. Men framförallt handlar det om 
att vi vill samarbeta med de duktigaste kli-
nikerna och forskarna inom detta område 
på båda kontinenterna. I USA finns ett 
stort intresse för TBI och det pågår mycket 
forskning inom detta område där. Vi samar-
betar med ett nätverk av ledande TBI-fors-
kare, TRACK-TBI, som har sitt säte i USA. 

Ni beskriver den planerade fas II-
effektstudien som innovativ och begränsad 
i storlek. Vad innebär det att den är 
innovativ?
Den planerade studien kommer vara innova-
tiv på flera sätt. Effekten i studien kommer 
mätas med hjälp av biomarkörer, dels med 
avancerad avbildningsteknik och dels med 
den typen av biomarkörer som vi använde i 
vår tidigare studie. En annan aspekt är hur 
patienterna som ska delta i studien väljs 
ut för att få en population som ger minst 
variation och därmed störst möjlighet att 
detektera en effektsignal. Studien kommer 
också ha ett så kallat adaptivt element, 
med möjlighet att genomföra vissa modifi-

kationer under den pågående studien base-
rat på preliminära resultat, vilket innebär 
att vi maximerar den information vi kan få 
ut av de inkluderade patienterna. Allt detta 
leder till att det inte kommer att krävas att 
studien är lika stor som en traditionell fas 
II-studie.

Vilken händelse ser du som den viktigaste 
inom NeuroSTAT-projektet under 2019?
Starten av den planerade fas II-effektstu-
dien kommer helt klart bli avgörande för 
projektet.

Ni har tidigare sagt att det är s k ’mjuka 
pengar’ som till största delen ska 
finansiera utvecklingen av NeuroSTAT. 
Vad innebär mjuka pengar och varför 
finansieras programmet på detta sätt?

Vi har i vår bolagsstrategi velat 
skapa möjligheter att ta flera 
av våra lovande projekt vidare 
för att skapa så många möjlig-

heter till god värdeutveckling åt våra aktie-
ägare som möjligt. NeuroSTAT har av många 
setts som ett projekt med stor potential då 
det inte finns några läkemedel som skyddar 
hjärnceller, men samtidigt förknippat med 
en högre risk än andra projekt eftersom det 
rör sig om hjärnskada. Det finns för denna 
typ av projekt möjligheter att få pengar 
till kliniska studier som inte är utspädande 
och som möjliggör utveckling till nästa vik-
tiga milstolpe, d.v.s. i detta fall bevis för att 
läkemedlet fungerar vid traumatisk hjärn-
skada.

Enligt er affärsmodell utvecklar NeuroVive 
särläkemedel med eller utan partners hela 
vägen till marknaden. Hur ser det ut med 
samarbeten kring NeuroSTAT?
Vi har redan nu startat arbetet med att 
skapa intresse hos möjliga samarbetspart-
ners för NeuroSTAT. I Kina och Sydkorea 
har vi partneravtal. När vi har effektdata 
från den planerade fas II-studien räknar vi 
med att kunna hitta ytterligare partners 
som vi kan dela resursbehovet med för att 
ta projektet till marknaden.

Slutligen, vad skulle ett marknadsgod-
kännande av NeuroSTAT få för betydelse i 
sjukvården och för samhället i stort?
De direkta och indirekta kostnaderna för 
TBI beräknas vara 400 miljarder USD per 
år globalt och kostnaderna per patient 
€ 340 000. NeuroSTAT har potentialen att 
rädda liv och påtagligt minska risken för 
svåra mentala, kognitiva och motoriska 
funktionsnedsättningar och därmed öka 
chansen till att återgå i arbete och minska 
behovet av kvalificerad sjukhusvård. Neu-
roSTAT kan därmed dramatiskt minska 
kostnaderna för samhället och sjukvår-
den samtidigt som läkemedlet kan göra 
en enormt stor skillnad för den enskilda 
TBI-drabbade personen.

Matida

Erik
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5 MSEK 
i anslag från 

Vinnova

Lansering 
2025

Potential
1 miljard 
USD/år

En av de vanligaste orsakerna till medfödda mitokondriella sjukdomar är bristande funktion 
i det första av de fem proteinkomplexen i mitokondrien som är väsentliga för effektiv 
energiomvandling, komplex I. Detta ses bland annat vid Leighs syndrom och MELAS, som båda 
är mycket allvarliga sjukdomar med symptom som muskelsvaghet, epilepsi och annan allvarlig 
neurologisk påverkan. Projektet NV354 grundar sig på ett koncept framtaget av NeuroVive 
som innebär att det kroppsegna energisubstratet bärnstenssyra (succinat) görs tillgängligt 
inne i cellen via en prodrogteknologi. En prodrog är en inaktiv läkemedelssubstans som, genom 
en transformation av sin kemiska struktur, aktiveras först när den kommer in i kroppen. 

NV354

PRISBELÖNT INNOVATION 
PÅ FRAMMARSCH

Läs intervjun med 
Alvar Grönberg
på nästa sida.
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Ni har under 2018 kommunicerat en hel del 
positiva nyheter om projektet NV354 för 
behandling av medfödda mitokondriella 
sjukdomar såsom Leighs syndrom. Vilka är 
de viktigaste framgångarna och varför är 
de viktiga för fortsatt utveckling?

Kandidatsubstansen NV354 
har visat sig ha läkemedel-
segenskaper som möjliggör 
kronisk behandling. De vikti-

gaste egenskaperna är högt upptag från 
mag-tarmkanalen och att substansen 
dessutom kan passera blod-hjärnbarriä-
ren. Det senare är särskilt viktigt då Leighs 
syndrom leder till neurologiskt betingade 
problem såsom epileptiska anfall och rörel-
sesvårigheter. 

De här framgångarna med NV354 innebär 
att vi kunnat utvidga målet med projektet 
från akut behandling till kronisk sjukdoms-
modifierande behandling av sjukdomar som 
Leighs vilket är ännu mer lovande än vad vi 
hoppats. Vi har även visat att NV354 har 
förmåga att korrigera vissa metabola och 
funktionella defekter som uppstår när man 
experimentellt hämmar andningskedjans 
första komplex. 

Som chef för NeuroVives prekliniska 
utveckling spelar du en central roll i 
koordinerandet av aktiviteterna kring 
NV354. Vad tar ni sikte på 2019 och vad 
kommer det att innebära för projektet? 
Under 2019 kommer vi att ta fram 
kilogram-mängder av NV354 och initiera 
nödvändiga toxikologiska studier för att 
kunna starta kliniska prövningar under 
2020. 

Under 2019 kommer vi även att fortsätta 
med studier i olika sjukdomsmodeller för 
att undersöka i större detalj vilka doser av 
NV354 som är aktiva och hur sjukdomspro-
cessen påverkas. 

I november 2018 tilldelades NeuroVive 
fortsatt anslag (steg 2) från Vinnovas 
Swelife-utlysning om totalt 5 miljoner 
kronor för att vidareutveckla NV354. 
För att erhålla detta krävdes ett väl 
genomfört projekt i steg 1. Vad var det som 
gjorde att ni fick utökat anslag och vad 
kommer pengarna att gå till?
Det utökade anslaget är ett kvitto på att vi 
har bedrivit ett framgångsrikt arbete i pro-
jektet sedan start och framför allt sedan 
vi fick det första Swelife-anslaget bevil-
jat. Det skulle inte ha varit möjligt utan fan-
tastiska insatser av alla medlemmar i pro-
jektteamet - inte minst av medlemmarna 
från vår nära samarbetspartner Isomerase 
Therapeutics. Anslaget möjliggör för oss 
att fortsätta det prekliniska utvecklings-
arbetet utan dröjsmål för att nå klinik så 
snart som det är möjligt.

Er samarbetspartner vid Children’s 
Hospital of Philadelphia fick förra året ett 
stort forskningsanslag från en division 
inom USA:s försvarsdepartement om 
cirka 4 miljoner dollar för att undersöka 
substanser inom NVP015-projektet. Hur 
kommer detta att skynda på processen att 
ta NV354 till studier i människa dvs. klinisk 
prövning?
Forskningsteamet vid Children’s Hospital 
har kompetenser och resurser som är nöd-
vändiga för genomförandet av avancerade 
studier med våra substanser i prekliniska 
sjukdomsmodeller. NeuroVive har sedan 

länge haft ett mycket bra och fruktbart 
samarbete med nyckelpersoner på Child-
ren’s Hospital och det aktuella projektet 
kommer också det drivas i nära samarbete 
med och involvera personer från Neuro-
Vive. Resultaten kommer att ge viktig kun-
skap för att underlätta framtida kliniska 
studier med NV354, t ex genom att identi-
fiera relevanta effektmarkörer som kan ge 
tidig information om den kliniska nyttan av 
NV354. 

Vilken NV354-milstolpe ser du som den 
viktigaste under 2019?
Utan tvekan är det starten av toxikologiska 
studier där substansen ges som upprepad 
behandling under längre tid. Den typen av 
studier kräver stora substansmängder, 
särskilt om substansen tolereras väl, så 
indirekt betyder det att vi även lyckats med 
att tillverka en större mängd NV354 som 
uppfyller våra krav. Dessa studier är viktiga 
steg när vi går in i klinisk utveckling 2020.

Om vi tänker hela vägen till marknaden, 
hur tror du att det färdiga läkemedlet med 
NV354 skulle kunna göra mest skillnad i 
det dagliga livet för en patient med t ex 
Leighs syndrom?
Min förhoppning är att NV354 innebär att 
dessa patienter får tillgång till ett läkeme-
del som är lätt att ta och som märkbart för-
bättrar deras dagliga liv. Om NV354 fung-
erar som det är tänkt hos dessa patienter 
så finns det en chans att de kan uppleva 
en snabb lindring av vissa symtom, som t 
ex trötthet, och på lång sikt minska eller 
i bästa fall förhindra beständiga neuro-
logiska skador orsakade av kronisk ener-
gibrist.

Alvar
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NeuroVive samarbetar med en rad framstående aktörer inom akademi och industri. Som 
exempel kan nämnas att NeuroVive inom KL1333-projektet samarbetar med det koreanska 
läkemedelsbolaget Yungjin Pharm, Fortify therapeutics i USA för utveckling av substanser 
från NVP015-projektet för lokalbehandling av LHON och med Karolinska Institutet i Stockholm 
gällande studier i experimentella modeller av mitokondriell myopati. NeuroVives affärsmodell 
innehåller också projekt för större patientgrupper. Dessa drivs till preklinisk fas för att 
sedan utlicensieras till större läkemedelsbolag för klinisk utveckling och kommersialisering. 
NeuroVive ges därmed möjlighet att ta del av mycket stora läkemedelsmarknader.

STARKA 
TILLSAMMANS

Läs intervjun med 
Erik Kinnman och 
Mark Farmery 
på nästa sida.
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Ni skiljer på partnerskap och 
utlicensiering. Vad innebär utlicensiering 
och vilka fördelar har de olika 
samarbetsformerna för ett bolag i 
NeuroVives storlek?

Vi har ett antal mycket lovande 
projekt som vi vill ha möjlighe-
ten att utveckla så långt som 
möjligt. Bredden i vår portfölj 

skapar goda förutsättningar för värdeut-
veckling. Eftersom läkemedelsutveckling 
tar tid, kostar pengar och är förenat med 
risk vill vi hellre utveckla fler projekt i sam-
arbete med andra bolag än satsa helt på 
ett enda projekt. Vi fokuserar på särläke-
medel som går fortare, kostar mindre, och 
är förenat med mindre risk. Dessa projekt 
vill vi gärna utveckla i partnerskap. Sam-
tidigt har vi projekt för vanliga sjukdomar 
där investeringarna fram till preklinisk fas 
är begränsade och det samtidigt finns möj-
ligheter att helt utlicensiera dem till bolag 
med stora resurser för vidare värdeutveck-
ling och marknaden.

Under 2018 utlicensierade ni substanser 
inom NVP015-projektet till BridgeBios 
dotterföretag Fortify Therapeutics för 
lokal behandling av den mitokondriella 
ögonsjukdomen LHON. Hur gick det till och 
varför blev det just BridgeBio?

NVP015-projektet är mycket 
nytänkande och innovativt och 
inriktar sig på ett relativt out-
forskat område av mitokond-

riell biologi och syftar till att ta fram en 
banbrytande behandling åt patienterna. 
BridgeBio tog kontakt med oss för unge-
fär två år sedan för att undersöka möjlighe-
terna till samarbete, efter att vi publicerat 
NVP015-konceptet i Nature Communica-
tions. BridgeBios affärsmodell är uppbyggd 
kring att utveckla nya och bättre mediciner 
åt patienter med genetiskt orsakade sjuk-
domar. Det görs genom att bilda dotter-
bolag bestående av handplockade exper-
ter som fokuserar på en enda tillgång. I 
det här fallet var BridgeBio intresserade 
av att använda och utveckla en mindre del 
av kemiprogrammet NVP015 för riktad 
behandling av Lebers hereditära optikus-
neuropati (LHON), en sällsynt mitokondriell 
sjukdom som orsakar blindhet främst hos 
män i åldrarna 20–40 år. Detta partnerskap 
är mycket viktigt för NeuroVives fortsatta 
utveckling och framgång av flera orsaker. 
För det första innebär det ett erkännande 
av vårt arbetssätt och kvaliteten på vår 
forskning att en ansedd partner som Brid-

geBio har inlett ett samarbete med oss. 
För det andra förväntar vi oss att vi kom-
mer att lära oss mycket mer om detta bio-
logiska område genom att utforska ytter-
ligare en indikation och administreringsväg 
tillsammans med en partner, parallellt med 
våra interna aktiviteter inom NV354-pro-
jektet, än vi hade gjort på egen hand. Slutli-
gen behöver vi ett fokus för företaget, och 
möjligheten att samarbeta med en partner 
på det här området gör att vi tack vare syn-
ergierna kan bredda projektet utan ytterli-
gare risker eller kostnader.

Ni har kommunicerat att målet för 
projekten inom NASH och levercancer är 
att utlicensiera dem i preklinisk fas. Hur 
ser en lämplig utlicensieringspartner för 
dessa projekt ut och vad skulle ett sådant 
samarbete innebära för utvecklingen till 
marknad?
De regulatoriska och kommersiella vill-
koren för utveckling av läkemedel mot 
icke-alkoholorsakad steatohepatit (NASH) 
är mycket komplexa. För närvarande finns 
det inga godkända behandlingar mot 
denna progressiva dödliga leversjukdom, 
som väntas bli allt vanligare de kommande 
åren. En handfull program är i sent skede 
av klinisk utveckling och väntas ha resultat 
klara under 2019. Dessa kliniska studier är 
mycket stora och mycket dyra. Dessutom 
finns det flera program i ett tidigt utveck-
lingsskede varav flera program som ännu 
inte nått kliniskt skede. Alla dessa program 
inriktar sig på olika stadier av sjukdomen 
och har olika verkningsmekanismer. Sam-
tidigt utvecklas och förändras de regula-

toriska villkoren. Sammantaget skapar allt 
det här en extremt dynamisk miljö. NV556 
är en differentierad och innovativ prekli-
nisk behandling mot NASH som är inriktad 
på leverfibros. För att ta detta program 
genom preklinisk utveckling till klinik och i 
slutänden till marknaden krävs kompetens, 
expertis och resurser som ligger utan-
för NeuroVives kapacitet och fokus. Där-
för har vi aktivt letat efter en partner till 
NV556-projektet ända sedan vi publicerade 
de lovande prekliniska effektdata i början 
av 2018. Här ingår både att hitta rätt part-
ner och nå en lämplig överenskommelse, 
och det är en process som tar tid, särskilt 
när det handlar om en tillgång i tidigt skede. 
Vi arbetar hårt och för flera diskussioner 
samtidigt och vi har gott hopp om att ha 
hittat en partner till programmet i mitten 
av året.

När det gäller projekt för utveckling 
av särläkemedel mot mer sällsynta 
sjukdomar, i ert fall medfödda 
mitokondriella sjukdomar samt medelsvår 
till svår traumatisk hjärnskada, vill ni 
som bolag ta dessa till marknaden med 
eller utan partners. Vad kan en potentiell 
partner tillföra i dessa projekt?

Förutom finansiella musk-
ler och allmänna resurser så 
kan en partner tillföra viktig 
expertis inom särläkemedels-

utveckling i olika regioner av världen, mark-
nads- och pris/rabatteringsförberedelser, 
samt försäljningsresurser.

Erik

Mark

Erik

Dr. Todd Kilbaugh (th) och hans team vid Children’s Hospital of Philadelphia 
erhöll 2018 ett mycket stort amerikanskt forskningsanslag för att utvärdera 
NeuroVives substanser ur NVP015/NV354-projektet. Här tillsammans med 
NeuroVives Magnus Hansson (tv).

Läs mer om alla våra projekt på www.neurovive.com/sv


