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Kronprinsessan och prins Daniel besökte Immunovia i Lund idag 
 

LUND – Immunovia AB (publ) (”Immunovia”), ett diagnostikföretag som utvecklar 

blodbaserade diagnostiska test med hög nogrannhet för tidig upptäckt av cancer och 

autoimmuna sjukdomar meddelar idag att kronprinsessan och prins Daniel besökte Medicon 

Village och två innovativa företag efter deras eget urval, Immunovia och Idogen. 

Delegationen bestod av Skånes landshövding, Anneli Hultén samt representanter från 

länsstyrelsen i Skåne och från hovet.  

Besöket började med att Kerstin Jakobsson, VD för Medicon Village, berättade för de 

distingerade gästerna om det framgångsrika konceptet med Medicon Village, där 

innovationer finner vägen från akademisk forskning till patienterna genom de företag som 

utgör Medicon Village.  

Besöket fortsatte med en presentation av Immunovia gjord av Laura Chirica, CCO, som hade 

fokus på Immunovias banbrytande teknologiplattform, IMMray®, och IMMray® PanCan-d, 

blodprovet utvecklat för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. Kronprinsessan och prins 

Daniel fick sedan tillsammans med övriga deltagare i delegationen en rundtur på 

Immunovias analyslabb, under ledning av Linda Mellby, VP R&D och Madeleine Rosén, 

laboratoriechef. Det följdes av en produktionsdemonstration som hölls av Viktor Fransson, 

produktionstekniker på Immunovias produktionsanläggning. Laboratoriedemonstrationerna 

genomfördes på Immunovias IMMray® Dx Laboratory Services-anläggning i Lund. 

Besöket avslutades med en introduktion av Idogen som hölls av Anders Karlsson, VD, följd av 

en vetenskaplig presentation som hölls av Hanne Romedahl, CSO, om hur Idogen utvecklar 

tolerogena cellterapier för att förhindra patientens immunsystem från att attackera 

biologiska substanser, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller egen vävnad. 

Mats Grahn, VD för Immunovia säger, ”Vi var mycket glada och stolta över att få så celebert 

besök hos oss på Immunovia i Lund. Vi är tacksamma mot kronprinsessan och prins Daniel 

för deras intresse av vårt företag och den toppmoderna tekniken IMMray® som en del av sitt 

arbete för att främja svenska innovationer,” (Link to PR Medicon Village in Swedish). 

 
För mer information, kontakta: 
Julie Silber, Director of Investor Relations, Immunovia 
Email: julie.silber@immunovia.com 
Tel: +46 7 93 486 277 
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Om Immunovia  
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög 
säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias 

egenutvecklade testplattform IMMray®. Testen bygger på baseras på analys av mikroarrayer av 

biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en 
uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik 
”biomarkörsignatur för sjukdomen”. 
 
Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen 
för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.  
 

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av 
världens största kliniska studier om bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1 och 

nu inleds slutvalidering inför säljstart under tredje kvartalet 2020. När IMMray® PanCan-d har 
validerats kommer det att bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av 
bukspottkörtelcancer på marknaden, med potential att väsentligt förbättra patienternas överlevnad 
och resultat. 
 
Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen 
besök www.immunovia.com.  
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