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OnDosis och Recipharm ingår samarbete för att förbättra 

ADHD-behandling 

Det svenska life science företaget OnDosis och Recipharm, ett ledande CDMO-företag 

(Contract Development and Manufacturing Organisation), har ingått ett avtal om formu-

leringsutveckling av ett läkemedel för behandling av ADHD med inriktning på den 

amerikanska marknaden. Målet med samarbetet är att utveckla en förbättrad behandling 

till nytta för såväl patienter som vårdgivare.   

Den nya produkten utvecklas inom ’Recipharms Centre of Excellence in Oral Solids’ och bygger på 

OnDosis egenutvecklade teknologi som integrerar orala läkemedel i form av mikroenheter och 

individanpassad dosering i ett uppkopplingsbart device. Fördelarna blir förenklad titrering, mer 

kontrollerad användning, bättre följsamhet och bättre möjlighet att följa och utvärdera behandlings-

resultat. 

Bernard Pluta, President, Development Services, kommenterade: "Den globala försäljningen av 

ADHD-läkemedel uppgår till cirka 10 miljarder USD, med stor efterfrågan på nya och förbättrade 

behandlingar för att hantera denna diagnos som berör en stor population. Vi är stolta över att kunna 

bidra till ett så viktigt utvecklingsprojekt, vår kompetens och erfarenhet inom läkemedelsformulering 

och pelletsteknologi vid vår anläggning i Pessac, Frankrike är mycket viktig för detta samarbete.” 

"ADHD är ett behandlingsområde med betydande medicinska behov. De diskussioner vi fört med 

vårdpersonal och patienter har bekräftat att vår nya behandlingsregim skulle innebära stora fördelar 

för ADHD-patienter. Beslutet att påbörja utvecklingen av en formulering som skall integreras med 

vår teknologi är en viktig milstolpe för oss och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med 

Recipharm” kommenterade Martin Olovsson, VD för OnDosis. 

………………………………………. 

 

Kontaktinformation 

- Bernard Pluta, President Development Services Recipharm, bernard.pluta@recipharm.com, +33 634 617 537  

- Martin Olovsson, CEO OnDosis, m.olovsson@ondosis.com, +46 (0)8 76 77 28 501 

För mediaförfrågningar, kontakta Lindsay Baldry på ramarketing: lindsay@ramarketingpr.com, + 44 (0)191 222 
1242, www.ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, LinkedIn: /ramarketing 

 

 

Om Recipharm 
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom 
läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika 
former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. 
Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklings-
bolag. Bolaget omsätter cirka 6,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i 
Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med 
huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. 

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com. 

 

Om OnDosis 
Det svenska life science företaget OnDosis har utvecklat en innovativ teknologi för flexibel och individanpassad 
dosering av orala läkemedel. Genom att integrera läkemedel och intelligent dosering med ett uppkopplat device 
erbjuder OnDosis ett nytt sätt att ta orala läkemedel – i mikrostorlek. Individanpassat, intuitivt och uppkopplat. 
Initiala fokusområden är smärta, ADHD och immunosuppression. OnDosis är en spin-out från AstraZeneca och 
har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige. 

Mer information finns på www.ondosis.com. Följ oss på LinkedIn: OnDosis. 
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