
 

 

 

 

 

Bodil Fornstedt Wallin, ny Project Director på Dicot 

 

Pressmeddelande: Uppsala, 27 september 2021. Dicot AB meddelar idag att bolaget har 

kontrakterat Bodil Fornstedt Wallin som ny Project Director.  

Bodil Fornstedt Wallin tar över rollen den 27 september och blir därmed ansvarig för den prekliniska 

och kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten LIB-01. Nuvarande Project Director, Maria 

Wanderoy, lämnar SDS Life Science och därmed även ansvaret som Project Director på Dicot. 

Bodil är legitimerad apotekare och har disputerat i farmakologi inom CNS på medicinsk fakultet. 

Bodil har ca 20 års erfarenhet av läkemedelsutveckling inom industrin, inklusive preklinisk 

utveckling, klinisk prövningsledning, klinisk utveckling -och strategi samt medical writing. Bodil har 

även 8 års erfarenhet som klinisk utredare på Läkemedelsverket och är nu anställd som Senior 

Consultant Clinical Development på SDS Life Science.  

” Tillsammans med Bodil Fornstedt Wallin och SDS Life Science fortsätter vi nu det viktiga arbetet 

med att utveckla vår läkemedelskandidat. Vår ambition är ett godkänt preparat som kan erbjuda en 

bättre behandling av erektionssvikt och tidig utlösning än vad som finns på marknaden idag, med 

betydligt längre effekt och lång färre biverkningar” säger Dicots VD Göran Beijer. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Göran Beijer CEO  

Tel: +46 706 63 60 09  

Email: goran.beijer@dicot.se  

Om Dicot AB 

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket ska bli ett läkemedel för att bättre behandla 

erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre 

effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 

miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. 

Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå 

strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag 

för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.  

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 2400 aktieägare. För mer information se 
www.dicot.se 
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