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Katarina Berndtsson Blom. Entreprenören och läkaren som ser till att skene 
har en roll för läkemedels väg till marknaden. Till ladulaaskliniken hittar läkemedelsjättar 
som söker besked om nya mediciners nytta.  

Katarina Berndtsson Blom »
Uppväxt: i Mölnlycke 
och göteborg.
Bor: i seglora.
Ålder: 57 år. 
Familj: Make och son 
med flickvän.

Läser: Just nu Joyce Ca-
rol Oates, Mitt i livet. plus 
ljudbok i bilen. 
Musik: sjunger själv i kör, 
Carpe Vocalis, lasarett-
skören i skene. lyssnar 

gärna på norah Jones och 
John Mayer.
Bil: Kia Ceed Eco
Fritid: Familjen. Helg-
matlagning. resor.
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Vad är roligt här?
– Just att få vara med på framkan-

ten när nya läkemedel utvecklas är 
intressant, lärorikt och utvecklan-
de. Roligt är också att arbeta till-
sammans med fantastisk perso-
nal här.

Hur uppstod kliniska studier i 
Kungsfors gamla lokaler i Skene?

– Sjukvården i Södra Älvsborg 
skulle inte längre syssla med läke-
medelsstudier. Kärnverksamhet 
skulle gälla. Vid Skene lasarett var 
sådan verksamhet igång. Jag tillfrå-
gades om jag kunde gå in och job-
ba med detta under avvecklingsfa-
sen. Jovisst. Så fick jag inblickar och 
idén föddes att driva en sådan här 
verksamhet privat. På den vägen är 
det. Nu är vi fem och en halv hel-
tidstjänster.

Luktar det inte pilbågar och svärd 
kring namnet Ladulaas?

– Det stämmer. Min man dri-
ver företaget Ladulaas Historiska 
Ting, där det handlar om historis-
ka presentartiklar. När jag starta-
de med kliniska studier var det i en 
bifirma till Ladulaas AB. Sedan har 
vi behållit namnet. Nu är Ladulaas 
Kliniska Studier ett helt separat fö-
retag och betydligt större än ur-
sprungsbolaget. 

Vad är svårt?
– Att få fram personer som är 

lämpliga att vara med i studierna. 
Fler borde inse hur viktigt det är att 
bidra till utveckling genom att del-
ta. Det gör stor nytta, kan jämföras 
med att lämna blod. Procedurer 
och detaljer kräver  mycket av oss 
i studierna. Det hör också till det 
som är svårt.

Hur får ni uppdragsgivare?
– Mycket genom vårt goda rykte. 

Det får vi genom att ha hög kvali-
tet i arbetet. Det gäller att minuti-
öst följa de instruktioner som upp-
dragsgivarna ger. 

Hur många studier hittills?
– Sedan starten 2007 har vi slut-

fört cirka 30 studier. 16 pågår nu 
varav flera är i slutfas. En del löper 
över flera år, andra pågår blott någ-
ra månader. Vi arbetar inom vitt 
skilda fält från medel mot nagel-

svamp till migränmedicin. Vi har 
varit och är engagerade i studier 
avseende nya proppförebyggan-
de mediciner. Dessa studier leds av 
TIMI gruppen vid Boston Universi-
ty. Vi deltar också i studier som ad-
ministreras från CTSU Oxford Uni-
versity. Många av studierna driver 
vi gemensamt med Clinical Trial 
Center på Sahlgrenska.

Göra ni bara kliniska studier?
– Nej, vi bedriver företagshälso-

vård också. Vi ser utrymme för en 
liten personlig företagshälsovård 
bland jättarna. Vi satsar offensivt, 
vi vill ta marknadsandelar. 

Vad gjorde du tidigare?
– Jag är allmänläkare. Började 

som husläkare. När vi flyttade till 
Seglora började jag vid Vårdcen-
tralen i Kinna. Jag behövde mer 
flexibilitet och blev stafettläkare. 
Det växte och vi blev ett litet be-
manningsföretag för läkare. 

Om du inte skulle jobba här, vad 
skulle du vilja göra då?

– I mitt yrke finns många möjlig-
heter. Jag har svårt att se mig jobba 
fast på en vårdcentral.

Högt på önskelistan?
– Att få bättre lönsamhet i företa-

get. Vi jobbar hårt och önskar bätt-
re resultat. Att fler hör av sig när vi 
söker patienter för våra studier. 
Inte minst markbor. Att fler företag 
upptäcker vår företagshälsovård.

Beskriv dig själv med tre ord...
– Glad, entusiastisk, envis.
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