
Cessatech utvecklar nästa 
generations smärtlindring för 
barn
Cessatech är ett danskt läkemedelsbolag specialiserat på forskning och 
utveckling av smärtstillande nässpray som används för att behandla barns 
akuta smärttillstånd. Bolagets vision är att skapa en ny standard för smärt-
stillande behandling för barn, ett medicinskt område där få nya innovatio-
ner lanserats på senare år.

– Varje år drabbas uppskattningsvis 25 
miljoner barn runtom i Europa av akut 
smärta, exempelvis i samband med olycks-
händelser. Smärtlindring till barn admi-
nistreras idag ofta intravenöst, vilket kan 
vara svårt för personalen och smärtsamt 
för barnet. En spray som utvecklats speci-
fikt för barn underlättar och ger en minst 
lika kraftfull smärtstillande effekt. Den 
nässpray vi utvecklat är tänkt att användas 
vid akut smärta i samband med ingrepp 
på sjukhus. Vår produkt används på flera 
ledande sjukhus i Danmark och Sverige. I 
framtiden vänder vi oss till sjukhus runt-
om i Europa, men även ambulansvården, 
säger Jes Trygved, vd på Cessatech, vars 
motto är ”Rethinking child treatments”.

Listades på Spotlight i december 2020
Bolagets kandidat CT 001 har genomgått 
en studie på Rigshospitalet i Köpenhamn 
där produkten använts under längre tid. 

Av studieresultatet framgår att Cessatechs 
läkemedelskandidat är säker att använda. 
Nu väntar ytterligare studier. Cessatechs 
målsättning är att kunna lansera produk-
ten globalt 2024. I december 2020 listades 
bolaget på Spotlight.

–Under 2021 fokuserar vi på att inleda 
pivotala studier av vår smärtlindrande 
nässpray, men även att fortsätta bygga ett 
starkt team. I framtiden är vår ambition 
att utveckla fler produkter. Vårt fokusom-
råde är lätt att förstå och ta till sig och vår 
nässpraysprodukt befinner sig i en sen ut-
vecklingsfas, säger Jes Trygved.

Jes Trygved
Utbildning: MSc. Int. Marketing, 
Copenhagen Business School 
(CBS), Denmark – and also a part 
time MBA strategy advisor for the 
CBS MBA program
Familj: 3 girls, who all have been 
to the hospital and received 
pain-relief for various accidents.
Drivkraft: ‘never give up’ – if 
you have a long-term plan and 
continue to work hard, you will 
succeed.
Fritidsintressen: I enjoy sports 
(football and tennis), it is my the-
rapy – and I really enjoy the water, 
sailing, swimming and rowing…
and together with my children : )

Cessatech är ett danskt bolag 
verksamma inom läkemedelsbrans-
chen. Bolaget är specialiserade inom 
forskning och utveckling av smärtstil-
lande nässpray som vidare används 
för behandling av akuta smärttillstånd 
hos barn. Verksamheten drivs globalt 
med störst närvaro inom den nordiska 
marknaden.
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Developing evidence-based 
treatments - specifically for 
children
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