
Katarina Berndtsson Blom, som arbetat som läkare i över 30 år, har sedan 
2007 testat nya läkemedel vid Ladulaas Kliniska Studier /Ladulaas AB. Tillsam-
mans med sina medarbetare har hon genomfört närmre 80 kliniska studier och 
varit med om att ta fram allt från nya proppförebyggande läkemedel till diabe-
tesmediciner och bältrosvaccin.

-Det är väldigt spännande och stimulerande att få vara med i framkant av ut-
vecklingen, och det är förstås roligt att kunna ge patienter i Boråstrakten möjlig-
het att få testa kommande läkemedel, säger Katarina Berndtsson Blom.

Just nu pågår 12 olika studier och kliniken rekryterar deltagare till fyra av dessa. 
Diabetes typ II och artros i höft eller knä samt till två uppföljningsstudier avse-
ende vaccin mot bältros. Till våren 2017 startar bland annat en KOL studie.

Studierna är olika omfattande. En del pågår under 12 veckor, andra under flera 
år. Gemensamt för alla studier är att deltagarna kallas till ett antal besök för 
bland annat blodprovstagning, EKG samt också för att svara på enkäter om hur 
de mår och hur de upplever den nya medicinen.  

Många uppskattar också miljön och att de får träffa samma personal vid varje 
undersökning.

När jag kommer till Ladulaaskliniken känns det som att kom-
ma hem. Kan jag hjälpa till med att utveckla medicinen mot 
diabetes så är jag nöjd. Ett extra plus är att få träffa dessa 
underbara flickor, som alltid är på gott humör. 

Jag ser fram emot nästa besök, säger Jan Folkesson från 
Borås, som nu deltar i sin tredje studie.

Katarina Berndtsson Blom

Jan Folkesson                 

Boråsklinik i framkant!
Boråsare är med och testar framtidens läkemedel vid Ladulaas 
Kliniska Studier, som leds av läkaren Katarina Berndtsson Blom.

-Våra studier sker alltid under mycket kontrollerande former. 
Alla studier är godkända av en etisk kommitté samt av Läke-
medelsverket. Vi följer våra deltagare noga, säger Katarina 
Berndtsson Blom.

Ladulaas har också fått internationell uppmärksamhet de  
senaste åren. 2014 fick bolaget utmärkelsen ”Clinical 
Research Site Award” av forskningsorganisationen INC 
Research. Förra året utnämndes Boråsföretaget till ”Clinical 
Trials Company of the Year” av den brittiska tidskriften Glo-
bal Health & Pharma och i år har vi just fått besked om att 
vi utnämnts till ”Best Nordic Clinical Trial Company 2016”.

- Det är förstås jättekul, eftersom det är ett kvitto på seriosi-
tet och att vi tar väl hand om våra patienter och levererar 
bra kvalitet på våra data från studierna, fortsätter Katarina 
Berndtsson Blom.

Vill du vara med i en läkemedelsstudie eller bara veta mer? 
Besök oss på Stora Torget vid 
Sjuhäradsbrunnen under Kretsloppet 17/9 
Läs mer på www.ladulaaskliniken.se 
Mail: info@ladulaaskliniken.se Tel: 033 - 13 13 31


