
Efter mer än tio år inom diabetes-
forskning hos Novo Nordisk bestämde 
sig Dorte X. Gram för att ta sina upp-
täckter vidare på egen hand år 2008. 
Med bolaget Pila Pharma vill hon prova 
sin uppfinning som kan leda till ett nytt 
tablettbaserat läkemedel för diabetes 
typ 2.

– I dag lever 422 miljoner människor 
i världen med diabetes, och det ökar 
hela tiden. Det är en sjukdom som 
påverkar människors livskvalitet 
och är dessutom en stor samhälls-
kostnad. Vi behandlar diabetes som 
en  inflammation och utvecklar en 
behandlings metod för att i ett tidigt 
skede bromsa sjukdomen och för-
hindra följdsjukdomar, säger Dorte X. 
Gram och fortsätter:

– Vi är små, men har väldigt stora 
ambitioner. För att lyckas i en stenhård 
internationell läkemedelsbransch krävs 
ett fulländat team med olika kompe-
tenser och bakgrunder, där alla delar 
samma passion.

Erik Nerpin är styrelseordförande i  
Pila Pharma och advokat med mång-
årig erfarenhet av företagsfinansiering, 
bolagsstyrning och styrelsearbete.  
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Han ledde bland annat Pfizers jurist-
team under förvärvet av Pharmacia år 
2002 – en av världens största affärer 
vid den tiden.

– Jag är imponerad av Dortes 
 entreprenörskap och patos. Hon har 
ett enormt driv vilket gör att hon, 
tillsammans med sin unika forsknings-
expertis kring en av västvärldens stora 
sjukdomar, har alla förutsättningar att 
lyckas, säger Erik. 

Dorte talar lika positivt om samarbetet 
och sin kollega.

– Eriks kompetens och erfarenhet 
är helt unik, vilket gör att Pila Pharma 
står mycket starkt inför kommande 
avtalsförhandlingar och finansierings-
rundor. Hans outtröttliga engagemang 
gör att vi har blivit ett riktigt bra team. 
Och det tror jag är en förutsättning för 
framgång.

Nyligen har Pila Pharma genom  
en nyemission fått in tio miljoner  
kronor – drygt tre gånger så mycket 
som  bolagets forskning har tagit in 
som externt kapital hittills. 

 – I Sverige finns det ett stort aktie-
intresse att vara med i ett tidigt skede, 

och det man satsar på är jockeyn 
– mindre på hästen. Det var tveklöst 
Dortes driv och beslutsamhet som 
gjorde att investerarna gick med den 
här rundan, säger Erik.

Just nu håller Pila Pharma på att 
 rekrytera diabetespatienter till den 
första kliniska studien. 

– Förhoppningen är att diabetiker
reagerar positivt på samma doser 
som man har sett i tidigare studier 
på  patienter med kronisk hosta eller 
inkontinens. Om så är fallet kan de gå 
vidare och testa om substansen kan 
reglera blodsocker och kroppsvikt 
på ett större antal diabetespatienter, 
berättar Dorte.

– Det känns som att mitt kall i livet 
är att följa den här uppfinningen i mål 
då jag är övertygad om att den skulle 
gynna diabetiker och samtidigt minska 
samhällets stora kostnader kopplat till 
sjukdomen. Eriks drivkraft är att få bra 
idéer att lyfta – och vi vet båda två att 
man måste hålla väldigt hög nivå för att 
lyckas ta plats i läkemedelsindustrin. 

FAKTA
Pila Pharma

Pila Pharma grundades 2014 och 
är ett privatägt läkemedelsföretag 
baserat i Malmö som utvecklar 
en ny typ av oralt antidiabetiskt 
medel.  Utvecklingssubstansen, 
XEN-D0501, är en TRPV1- 
antagonist som har testats i sex 
kliniska studier tidigare och som 
förvärvades av Pila Pharma år 
2016. Under 2017 har de första 
kliniska prövningarna hos patienter 
med diabetes typ 2 påbörjats.

Uppstickaren som vill ta 
plats i läkemedelsindustrin

Dorte X. Gram.


