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Pharmacolog utvecklar, producerar och säljer produkter för kvalitetssäkring 
av beredning och behandling med intravenösa läkemedel.

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat 
i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla 
kvalitetssäkringslösningar för säker administration av 
intravenösa läkemedel. Företaget grundades 2007 av 
Hans Dahlin och den nu bortgångne Kjell Westerlund. 
Visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla 
avancerade kvalitetssäkringsmetoder för behandling av 
patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar. 

Sedan starten har Pharmacolog AB utvecklat ett system 
som kan förhindra att fel vid administration av intravenösa 
läkemedel når den behandlade patienten. Bolagets produkt, 
DrugLog®, fokuserar på kvalitetssäkring i läkemedelsadmi-
nistration på sjukhusapotek och kliniska avdelningar.

PRODUKT
Druglog® är ett självständigt kvalitetssäkringssystem för 
flytande läkemedel. Det möjliggör en oberoende kontroll 
av ett prov av läkemedlet i en speciell kyvett i samband 
med beredningen. 

Systemet har testats i klinisk miljö där stor variation och 
diskrepans mellan ordinerad dos eller koncentration och vad 
som faktiskt ges till patienten har kunnat konstateras. Testerna 
visar nödvändigheten av att införa oberoende kontroller 
av gjorda beredningar innan infusioner ges till patient. För 
närvarande är ett system installerat vid Universitetssjukhuset 
i Geneve, HUG, där det används för skarp klinisk utprovning. 

Installation vid CTC, Clinical Trial Consultants i Uppsala, 
planeras ske under april 2015, där det skall testas 
och senare användas vid klinisk prövning av nya 
läkemedel. 

DrugLog® kan enkelt anslutas till lokala och centrala pa-
tient- och läkemedelsdatabaser, för att säkerställa att inte 
bara läkemedlet är rätt blandat, utan också att det ges till 
rätt patient vid rätt tillfälle.

FELDOSERING AV LÄKEMEDEL
Felaktigheter vid förskrivning, beredning och admin-
istration av cancerläkemedel upptäcks ofta först när 
patienten har fått läkemedlet. Undersökningar visar att 
felbehandlingar med läkemedel i USA leder till uppemot 
200 dödsfall per dag1, vilket förutom dödsfall och stort 
lidande också medför kostnader på många miljarder 
dollar per år.

80% av fallen med feldosering beror på att fel läkeme-
del ges till patient eller att koncentrationen, och därmed 
dosen, är inte korrekt. Det händer också i en del fall att 
ett läkemedel avsett för en viss patient ges till en annan 
patient.2 Att fel koncentration av ett läkemedel beretts kan 
bero på att läkaren inte ordinerat rätt dos eller att farma-
ceuten gjort fel vid beredningen eller tolkat ordinationen 
oriktigt. Det kan även bero otillräckliga instruktioner på 
förpackningen från läkemedelsföretaget.

1Retrospective Analysis of Mortalities Associated with Medication Errors, Am. J. Health-Syst. Pharm. Vol 58 Oct 1, 2001
2Enligt de två tidskrifterna Cancer, 2007 och European Journal of Cancer, 2012



Kostnaderna för felbehandling med läkemedel uppgår till 
mycket betydande belopp för dem svenska skattebetalarna.

Cellgifter, cytostatika och cytotoxiska läkemedel för cancer-
behandling tillhör den grupp läkemedel som riskerar att ha 
den mest allvarliga påverkan på patienter om den injiceras 
i fel koncentration. Kvalitetsvärdet är här extra högt i och 
med att riskerna för dessa patienter vid en eventuell felbe-
handling är extremt höga. Pharmacolog kommer därför att 
fokusera på detta segment initialt då marknadspotentialen
bedöms vara substantiell. En analys av antalet cytostati-
kaberedningar i Västeuropa visar på en volym av cirka 9 
miljoner beredningar per år. 
 
Det första steget i marknadsstrategin för Pharmacolog 
är att installera system hos ett antal identifierade 
referenskunder med olika inriktning i Sverige och Europa. 
Detta sker för att stärka trovärdigheten kring företagets 
produkter.

Två DrugLog® system är i dag antingen installerade eller 
under installation. Ett system har installerats vid Universi-
tetssjukhuset i Geneve, HUG, samt ett som planeras vid 
CTC, Clinical Trial Consultants i Uppsala under april 2015. 
Parallellt har försäljning genom den egna organisationen 
inletts i syfte att kartlägga och påvisa betalningsviljan på 
marknaden.

Pharmacologs affärsmodell bygger på en ”pay-per-use”-
lösning där kunden betalar per test som görs i instrumen-

tet. Modellen är attraktiv ur ett affärsperspektiv men också 
nödvändig för att säkerställa ett korrekt användande. 
Marknadsvärdet för bolagets primära marknad är c:a 250 
miljoner kronor per år.

På lite längre sikt ska DrugLog® även lanseras på den 
amerikanska och asiatiska marknaden. Strategin är då att 
licensiera ut rätten till försäljning på dessa marknader till en 
lämplig samarbetspartner med försäljningsorganisation på 
plats på respektive marknad. Marknadspotentialen för en 
global marknad uppgår till cirka 5 miljarder kronor år.

NYEMISSION I PHARMACOLOG
Pharmacolog har idag 27 aktieägare. Bolaget gör nu en 
nyemission i syfte att utöka marknadsförings- och säljre-
surserna i första hand på den europeiska marknaden, men 
även inleda identifiering av säljpartners i USA.

Emissionsvolym: 9 000 000 kronor, 750 000 aktier.

Teckningskurs: 12 kronor per aktie.

Emissionsperiod: 13 april – 11 maj.

Värdering: 21,9 miljoner kronor före emissionen.

Teckningsåtaganden: Pharmacologs nuvarande aktieägare 
och ytterligare några investerare har utan ersättning gjort 
teckningsåtaganden om 2 000 000 kronor i emissionen.

Marknadsförutsättningar



Välkommen som aktieägare

Efter att ha arbetat med frågor kring strålbehandling 
av tumörsjukdomar i mer än 35 år som klinisk fysiker, 
forskningsledare och företagare, insåg jag i början av 
2000-talet att även behandlingen med intravenösa 
läkemedel måste förbättras och göras säkrare.

Under lång tid har vi kunnat ta del av rapporter om all-
varliga felbehandlingar med läkemedel som både skadat 
enskilda patienter och som bidragit till stora och onödiga 
kostnader för samhället.

Tillsammans med den nu bortgångne Kjell Westerlund, en 
mycket framträdande utvecklare av dosimetriska mätin-
strument, prövade vi olika metoder att identifiera typ av 
läkemedel samt dess koncentration i färdigberedda infu-
sionspåsar. Vi kunde, baserat på ett eget patent avseende 
spektroskopisk analys av intravenösa läkemedel, bilda 
Pharmacolog 2007.

Bolagets affärsidé har sedan bildandet varit att utveckla 
en produkt för enkel och snabb analys av färdigberedda 
toxiska läkemedel vid cancerbehandling.

En fantastisk resa under de senaste åren tillsammans med 
några av mina tidigare kollegor och olika cancerkliniker och 
sjukhusapotek, har resulterat i att vi idag med stolthet kan 
presentera DrugLog®. Det är den första kommersiella pro-
dukten som snabbt och enkelt garanterar att ”Rätt patient 
får Rätt läkemedel med Rätt koncentration vid Rätt tillfälle”.
För den enskilde patienten borde detta vara självklart, men 
tyvärr har det inte funnits tekniska lösningar förrän nu.
DrugLog® är den första länken i en framtida utveckling av 
nya metoder och rutiner för att anpassa behandlingar med 
flytande läkemedel med fokus på patientens långsiktiga 
livskvalitet.

Pharmacologs avsikt är att utvecklas till ett starkt och 
ekonomiskt framgångsrikt bolag som samarbetar direkt 
med såväl cancervårdens utövare som med andra komplet-
terande företag i branschen.

Att bli aktieägare i Pharmacolog är därför inte bara en 
förhoppningsvis bra ekonomisk investering, utan även ett 
engagemang för en bättre vård.

Jag hälsar alla välkomna att teckna aktier i den nu 
pågående listningsemissionen.

Hans Dahlin  
VD i Pharmacolog i Uppsala AB

VD 
Hans Dahlin
VD och grundare. Datafysiker med lång erfarenhet inom 
cancervården. Hans har varit med och lagt grunden för 
många av dagens produkter inom strålbehandling. Grun-
dade Helax AB 1986 och var dess VD fram till 1999 och 
grundade ONCOLOlog Medical AB tillsammans med Elekta 
i början av 2000-talet och var dess VD och styrelseledamot 
fram till 2010.

STYRELSE
Gunnar Mattsson – ordförande
Gisela Sitbon
Lars Engbrant
Olle Johansson

pharmacolog.se



Anmälan om förvärv av aktier i Pharmacolog i Uppsala AB insändes per post, fax eller inskannad via e-post till:

Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89  STOCKHOLM
Fax: 08-50 65 17 01
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Undertecknad befullmäktigar härmed Aktieinvest FK AB att för min/vår räkning, enligt villkor i memorandum utgivet 
av styrelsen för Pharmacolog i Uppsala AB i april 2015, teckna:

Anmälningstid: 13 april – 11 maj 2015
Pris: 12,00 kronor per aktie
Likviddag: 26 maj 2015

Depånummer Bank/Fondkommissionär

VP- konto

Efternamn/Firma Förnamn

Person-/Organisationsnummer Telefon dagtid

Utdelningsadress Postnummer och ort

Ort och datum E-mail adress

Underskrift

Antal aktier

Teckningsanmälan

Aktierna kan tecknas i minst en post om 500 aktier och därefter valfritt 
antal aktier. Teckningskurs per aktie 12,00 kronor.

Aktierna skall registreras på nedanstående depå eller värdepapperskonto:

OBS! Om teckningen avser fler än 10 000 aktier skall kopia på giltig idhandling bifogas för att anmälningssedeln skall vara giltig. För juridisk person skall 
i stället registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares idhandling bifogas. OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring 
eller är ett investeringssparkonto var vänlig kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsvolym – 9 000 000 kr fördelade på 750 000 
aktier.

Teckningskurs – 12,00 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Värdering – Bolaget värderas till 21,9 miljoner kronor före 
genomförd emission.

Teckningspost – Teckning görs i post om minst 500 aktier 
och därefter i valfritt antal aktier.

Företrädesrätt – Emissionen genomförs utan 
företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Teckningstid – 13 april – 11 maj 2015. Styrelsen 
förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

Teckning – Genom påteckning och insändning av 
bindande teckningsanmälan till Aktieinvest. 

Tilldelning – Vid överteckning beslutar styrelsen om 
tilldelning. Meddelande om antalet tilldelade aktier 
beräknas utsändas den 20 maj 2015. 

Likvid – Tilldelade aktier ska betalas senast den 26 maj 
2015 enligt instruktion på avräkningsnotan. 

Handel i aktien – aktien kommer att tas upp till handel 
på AktieTorget. Första handelsdag beräknas till den 8 juni 
2015.

Mer information och fullständigt memorandum kan 
laddas ner på www.pharmacolog.se eller beställas från 
Pharmacolog per post.

Personuppgifter som aktieägare lämnar i samband med uppdrag eller som i övrigt registreras i samband därmed, behandlas av Aktieinvest FK AB för 
förberedelse av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aktieinvest FK AB samarbetar med. Aktierna har inte och 
avses inte att registreras i något annat land än Sverige. Aktierna kommer således inte att erbjudas till försäljning i USA eller Kanada, och inbjudan riktar sig inte 
heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA eller Kanada. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) 
förutsätter ytterligare registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.

Jag tillåter att min e-post delas med Aktietorget för prenumeration av pressmeddelande och nyheter till mig.



 – Pharmacologs huvudprodukt är DrugLog®, ett instrument som 
säkerställer att patienten får den dos av intravenösa läkemedel som 
läkaren ordinerat och apoteket berett.

 – Idag finns ingen heltäckande och enkel metod för att 
kontrollera att intravenösa läkemedel är rätt beredda på apoteket när 
de ges till patienten.

 – Feldoserade intravenösa läkemedel orsakar stort lidande och 
ibland dödsfall inom vården. Dessutom medför felaktiga doseringar 
stora kostnader för samhället. 

 – DrugLog® ger vården det instrument som krävs för att 
kvalitetssäkra de intravenösa läkemedlen.

 – I föreliggande emission värderas Pharmacolog till 21,9 miljoner 
kronor före emissionen.

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)
Ekeby bruk A14

752 75  UPPSALA
Tel: 018-500 101

E-post: info@pharmacolog.se
Hemsida: www.pharmacolog.se


