
 
 
Pressmeddelande den 20 april 2021 
 

Dr Karin Hehenberger till Diamyd Medicals styrelse  

 
Karen Hehenberger, MD, PhD, kommer att tillträda som adjungerad ledamot och föreslås för val till styrelsen vid 
nästa bolagsstämma. Dr Hehenberger har stor erfarenhet från både medicinska och finansiella ledande 
befattningar inom diabetes och andra kroniska sjukdomar.  
 
 
– Vi är stolta över att kunna meddela förstärkningen av vår styrelse med dr Hehenberger, säger Erik Nerpin, 
styrelseordförande för Diamyd Medical. Hennes medicinska och finansiella expertis kommer att vara av stor 
betydelse för bolagets forsatta utveckling. 

Dr Hehenberger har mer än 20 års erfarenhet inom life science, och är vd för och grundare av 
patientutvecklingsplattformen Lyfebulb, med huvudkontor i New York City, USA. Hon har haft ledande positioner 
på Eyetech Pharmaceuticals (EYET) och Coronado BioSciences (CNDO), samt  strategiska befattningar inom 
Johnson & Johnson (Vice Precident Metabolic Strategy), JDRF (Senior Vice President Strategic Alliances) och 
McKinsey, samt varit senior partner i såväl större publika (Brummer & Partners) som privata (Scandinavian Life 
Sciences Ventures) investeringsfonder. Hon tog sin läkarexamen och disputerade vid Karolinska Institutet, och 
gjorde sin postdoktortjänst som JDRF-stipendiat vid Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School. Dr 
Hehenberger diagnostiserades med typ 1-diabetes för 31 år sedan och har som sitt personliga uppdrag att förbättra 
för människor som lever med typ 1-diabetes.   

– Det är med stor förväntan jag går in i styrelsen för Diamyd Medical som befinner sig i ett avgörande 
utvecklingsskede, säger Karin Hehenberger. Typ 1-diabetesfältet har inte upplevt något stort genombrott, vare sig 
terapeutiskt eller förebyggande, sedan upptäkten av insulin för 100 år sedan, så att få vara delaktig i ett arbete som 
kan påverka en hel population av människor som lever med diabetes  och de som ännu inte diagnostiserats, det var 
en möjlighet jag inte kunde missa.  

Karin Hehenberger har förvärvat 10 000 B-aktier i Diamyd Medical från dess grundare och största aktieägare, 
Anders Essen-Möller. 

 

 
Om Diamyd Medical 
Diamyd Medical utvecklar läkemedel mot typ 1-diabetes. Diabetesvaccinet Diamyd® är en antigenspecifik 
immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. En större metastudie samt bolagets europeiska fas 
IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med 
nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en genetiskt fördefinierad patientgrupp i att 
bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En ny anläggning för vaccintillverkning inrättas nu i Umeå för 
tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®. 
Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens 
insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. En prövarinitierad 
Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. 
Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB.  

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA 
Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se. 

 
För ytterligare information, kontakta: 
Ulf Hannelius, vd 
Tel: +46 736 35 42 41 
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com 
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mailto:ulf.hannelius@diamyd.com


Diamyd Medical AB (publ) 
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68 
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 kl 
10.25 CET. 
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