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Pharmiva etablerar medicinskt råd inom 
kvinnohälsa

Pharmiva AB (publ) meddelar idag att bolaget knyter till sig flera framstående gynekologer 
och forskare inom kvinnohälsa och etablerar ett medicinskt råd. Till rådet ansluter även 
Pharmivas nuvarande vd Christina Östberg Lloyd när hon senare i vår lämnar sin tjänst för nya 
utmaningar.

Pharmivas medicinska råd kommer att bestå av Rebecka Kaplan Sturk, specialist i obstetrik och 
gynekologi, P-G Larsson, professor och överläkare på Kvinnokliniken vid Skaraborgs sjukhus, 
Helena Kopp Kallner, överläkare och gynekolog på Danderyds sjukhus, och Emma Karling 
Widsell, barnmorska på Danderyds sjukhus. Senare i vår inkluderas även Christina Östberg Lloyd, i 
samband med att hon lämnar sin position som vd för Pharmiva.

”Unga kvinnor är väldigt medvetna om hur kroppen påverkas av olika behandlingar och vill gärna 
undvika att använda antibiotika i onödan. Nya, effektiva och antibiotikafria behandlingar mot 
bakteriell vaginos är viktiga både för individerna som drabbas och för samhället i stort, och jag ser 
fram emot att bidra till Pharmivas fortsatta arbete med att utveckla antibiotikafria behandlingar mot 
underlivsinfektioner”, säger Rebecka Kaplan Sturk.

P-G Larsson ledde Pharmivas första kliniska studie med Vernivia och är expert på bakteriell 
vaginos och andra underlivsinfektioner vid Kvinnokliniken Skaraborgs sjukhus.

”Vi behöver hela tiden ny kunskap inom vaginal hälsa och jag ser fram emot att bidra till att 
Pharmiva bygger ännu mer evidens kring nya behandlingar mot i första hand bakteriell vaginos”, 
säger P-G Larsson.

Se också intervjun med överläkaren och gynekologen Helena Kopp Kallner samt barnmorskan 
Emma Karling Widsell som berättar mer om Vernivia Vaginal Mousse här https://www.youtube.
com/watch?v=X1gSQEo8T34

Pharmiva i korthet:

Pharmiva utvecklar innovativa behandlingar för vaginal hälsa. Bolagets första produkt är Vernivia®, 
en CE-certifierad vaginal mousse som via apotekskedjor i Sverige nyligen lanserats för behandling av 
bakteriell vaginos, en infektion som drabbar cirka en tredjedel av alla kvinnor globalt i åldern 14–49 
år. Med Vernivia® får kvinnor för första gången en ändamålsenlig behandling som både läker ut 
infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar 
som dagens antibiotikabehandlingar innebär för både individen och den global hälsan. Lanseringen 
av Vernivia® är första steget mot Pharmivas mål att bli ett globalt femtech-bolag med en bred 
portfölj av patenterade produkter inom vaginal hälsa. Pharmiva är noterat på Nasdaq First North 
Growth Market, för mer information besök www.pharmiva.com  
 
Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se).
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För ytterligare information kontakta:

Christina Östberg Lloyd, vd Pharmiva AB
e-mail christina.lloyd@pharmiva.com
telefon +46 706 388 922
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