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Strategic teams 
for oncology  
trials

Biotherapeutics have the potential to pro- 
vide effective and personalized treatment  
for patients with unmet clinical needs, and 
they now represent five of the ten most 
valuable treatments on the market. How- 
ever, from strict site requirements to 
complex regulatory frameworks, getting 
these products to market is not without 
challenges.

Overcoming obstacles in oncology product 
development requires experience, broad 
scientific knowledge and robust strategy  
at every stage, from early development to 
commercialization. A strategic partnership 

Kontakta oss på:
www.LINKMedical.eu/contact
info@LINKMedical.eu

Följ oss på Twitter:
www.twitter.com/LINKMedical

Följ oss på LinkedIn:
www.linkedin.com/company/ 
link-medical-research

Oncology product development is  
changing as the arrival of novel bio- 
therapeutics picks up pace. LINK 
Medical offers the medical expertise 
and multidisciplinary knowledge 
needed to accelerate your time  
to market.

with LINK Medical offers the expertise, 
competence and guidance you need to 
achieve this. By understanding the unique 
needs of your business and the regulations, 
we can assemble a team that can help you 
develop a strategy for success that will 
accelerate your time to market. 

Our growing multidisciplinary organization 
includes industry-renowned oncology  
specialists who can work with you to  
optimize your clinical development plan  
and navigate the complex regulatory 
landscape. Furthermore, with over 2000 
oncology products in active clinical trials 
globally, it is crucial that you carve out a 
strong business case for your product,  
and our health economics team uses  
robust methods to find the value of your 
product to payers. With further support 
from our medical affairs and real world 
evidence teams, we ensure that you’ll  
only need ONE source for your entire  
product development journey.

LINK Medical is a full-service contract research 
organization (CRO) providing product develop-
ment services from early phase development to 
post-marketing for the pharmaceutical and medical 
device industries across Northern Europe.

FAKTA
With active communication and expert 
knowledge at every step, we will work 
closely with you to deliver the high quality 
documentation that helps you reach the 
market. Together, we can bring your inno- 
vative product to the patients that need 
them. Contact us today to find out how 
LINK Medical offers a strategic partnership 
through every step in product development.
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Testar framtidens 
cancerläkemedel

Adlego Biomedical har sedan starten 2011 
arbetat tätt med företag som utvecklar 
läkemedel för vitt skilda sjukdomar. Adlego 
Biomedical genomför livsviktiga tester av 
nya läkemedelskandidater som innan de 
kan sättas på marknaden måste uppfylla 
hårda krav. 

– Vi testar dessa läkemedelskandidater 
enligt OECD-ländernas GLP-regelverk. 

Läs mer på:
www.adlego.se

Adlego Biomedical är det lilla före-
taget med stora visioner. De vill vara 
en avgörande del i utvecklingen av 
framtidens läkemedel – något de i 
stor utsträckning redan är. ”Vi har 
sett otroligt positiva effekter”, säger 
grundaren Urban Höglund.

Väldigt få känner till den långa process som 
läkemedel måste gå igenom. De allra flesta 
kandidater klarar inte kraven, säger vd:n 
Urban Höglund och fortsätter:

– Det vi undersöker genom våra försök 
är hur stora doser av ett läkemedel man 
kan använda utan att få skadliga effekter. 
Förhoppningen är att det ska vara ett stort 
behandlingsfönster.

Adlego Biomedicals främsta arbetsområde 
är cancersjukdomar. Dagens cancerbe-
handlingar bygger på att små kemiska 
föreningar ingriper på de sjuka cellernas 
celldelningsförmåga. En många gånger 
effektiv metod, men med svåra bieffekter 
som följd. 

– Många läkemedelsföretag har tagit upp 
tråden om att använda immunförsvarets 
kraftfulla vapen som behandlingsmetod i 
stället. Vi har i våra modellsystem fått resul-
tat där tumörer hos möss försvinner utan 
att göra djuren sjuka. Det är otroligt positiva 
effekter, säger Urban Höglund.

Metoden bygger på den så kallade PD1- 
mekanismen som innebär att cancer-
tumörer inte kan gömma sig för kroppens 
immunförsvar. Förhoppningen är att dessa 

Adlego Biomedical är ett konsultföretag som  
genomför tester och försök av nya läkemedels- 
kandidater. Främst testar man nya vacciner  
och metoder för cancerbehandling.

FAKTA
”Vi har i våra modell-
system fått resultat  
där tumörer hos möss 
försvinner utan att  
göra djuren sjuka.”
– Urban Höglund, vd Adlego

nya metoder ska väcka uppmärksamhet 
hos investerare som med sitt kapital möj- 
liggör kliniska prövningar av läkemedels- 
kandidater, som i slutändan leder till att 
metoden kan användas kliniskt.

– Det ser väldigt ljust ut för vår bransch. 
De allra flesta sjukdomar är upptäckta, nu 
handlar det mest om att förfina och förbättra 
de behandlingsmetoder som finns.


