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Recipharm och CTC lanserar integrerad tjänst för formuleringsutveckling 
och kliniska studier 

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) och 
Clinical Trial Consultants (CTC), ett CRO-företag (Contract Research Organisation), presenterar 
idag ett samarbete och erbjuder effektivt genomförande av projekt inom läkemedelsutveckling och 
kliniska studier i tidig fas. 

Den nya tjänsten Recipharm Pathway to Clinic™ tar ett läkemedelsprojekt genom de olika faserna 
från formuleringsutveckling vidare till kliniska studier, så kallade ”First in human”-studier. Den 
integrerade tjänsten hjälper både virtuella och stora läkemedelsföretag att snabbare höja värdet på 
läkemedelskandidater under utveckling. 

På kunders uppdrag utför Recipharm formuleringsutveckling, tillverkar prövningsmaterial för 
kliniska studier och utför bioanalyser på anläggningarna i Solna och Uppsala. Arbetet integreras 
med CTCs fas I-studier på friska frivilliga vid Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala.  

"Våra kunder står ofta inför problem när det gäller tidsplaner och förändrade regler, och det är vårt 
jobb att leda dem genom processen. Recipharm Pathway to Clinic™ betyder helt enkelt att vi tar 
fullt ansvar för hela fas I-programmet, från formulering till klinisk prövning på friska frivilliga”, 
säger Torkel Gren, General Manager för Recipharms anläggning i Solna. 

"Att hantera de olika aspekterna under fas I, och att samtidigt minska risken, korta tiden och 
minimera kostnaden kräver en tydlig färdplan och ett nära samarbete mellan de olika disciplinerna. 
Genom vårt samarbete med CTC har vi fullständig kontroll över alla kedjans länkar, vi kan anpassa 
varje steg för att undvika förseningar, möta deadlines och bygga värde för våra kunder”, fortsätter 
Torkel. 

CTC grundades 2011 och har specialiserat sig på kliniska prövningar inom sjukhusbaserad tidig fas 
(0/I/IIa), där ingår även rekrytering av patienter, planering, protokollskrivning, datahantering, 
projektledning, monitorering, säkerhetsrapportering, samt rapportskrivning.  

"Att utveckla ett läkemedel och testa det för första gången på människa är en komplex process. 
Tillsammans med Recipharm kan vi erbjuda en komplett, integrerad tjänst där alla delmoment 
optimerats för att ge våra kunder ett snabbt och kostnadseffektivt utvecklingsprogram fram till 
proof-of-concept, säger Anders Millerhovf, VD på CTC.  

Tjänsten lanseras vid Nordic Life Science Days i Malmö den 12-14 september. Det är Nordens 
största partneringkonferens som lockar över 1 000 internationella representanter inom life science. 

För mer information om Recipharm Pathway to Clinic™, vänligen besök 
 www.recipharm.com/development/Recipharm-Pathway-to-Clinic

 
Kontaktinformation  
Torkel Gren, General Manager, torkel.gren@recipharm.com, 08 6025 216 
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Om Recipharm 
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom 
läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 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 
utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings-
anläggningar 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 CTC Clinical Trial Consultants 
CTC är ett svenskt fullservice CRO-företag med fokus på kliniska prövningar. Vårt uppdrag är att underlätta 
klinisk forskning genom att ge våra kunder kostnadseffektiva råd och genomförande av tidiga kliniska 
prövningar (fas 0/I/IIa). CTC har tre dedikerade forskningskliniker i Sverige, varav en är belägen vid 
Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala, specialiserad på first in human-studier. Huvudkontoret ligger i 
Uppsala. 
 
Läs mer på  ctc-ab.se

http://www.recipharm.com/
http://www.clinicaltrialconsultants.se/
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