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– Vi har nesten ferdige produkter 
som kan gå rett ut i markedet. Vi 
registrerer produktene i disse da-
ger, sier adm. direktør Geir Almås 
i SoftOx Solutions. 

Finansavisen skrev i går om 
hvordan selskapet med sin sår-
behandling vil erstatte antibio-
tika i behandling av akutte sår, 
og dermed bli et viktig element i 
kampen mot antibiotikaresistente 
bakterier på sykehusene. 

Gjennom et potensielt 
samarbeid med svenske CCS 
Healthcare, som eier Antibac, 
går SoftOx inn i desinfeksjons-
segmentet, og vil dermed også 
være med på å redusere hånds-
mitte av bakterier som er re-
sistente mot antibiotikabe-
handling.

Eksemhud mer smittsom 
– Vi ønsker å utvikle en produkt-
linje for de litt vanskeligere desin-
feksjonsoppgavene, først og fremst 
med tanke på håndhelse. 25 prosent 
av de som jobber i helsevesenet har 
problemer med håndeksem, som i 
stor grad skyldes hyppig håndvask, 
men også alkoholholdige desinfek-
sjonsmidler, sier Almås. 

Undersøkelser i Danmark vi-
ser at i de 10 prosent mest alvor-
lige tilfellene av håndeksem blant 
helsepersonale, er to av tre ute av 
jobb i løpet av kort tid. Halvparten 
av disse blir varig arbeidsuføre på 
grunn av håndeksem. 

Samtidig utgjør helseperso-
nell med håndeksem en smit-
tefare i seg selv. Bakterier 
overlever kun noen timer på 
frisk hud, men på skadet hud 
kan de overleve i opptil tre 
måneder. 

– En sykepleier desinfiserer 
hendene i sprit 40–50 ganger om 
dagen, men burde sikkert gjort det 
60–70 ganger daglig, men det be-
laster huden for mye, sier Almås. 

I Europa anslås det at 7 pro-
sent av alle pasienter på sykehus 
smittes av sykehusinfeksjoner, 
noe som gir 16 millioner ekstra 
liggedøgn i året, og dermed store 

ekstrakostnader for sykehusene 
og det offentlige. 

Dreper norovirus
– Vi angriper et stort marked fordi 
vårt alkoholfrie desinfeksjons-
middel også tar virus, spesielt 
noroviruset, best kjent som om-
gangssyke, og sporer, sier Almås.

Sporer er sovende bakterier 
som ikke utryddes av alkohol el-
ler antibiotika. 

– De siste ti årene er det spesielt 
én type sporedannende bakterie 
som er blitt et stort problem ved 
norske sykehus, colostrium diffesile. 
Denne lever i tarmen, og når pasien-
ten spiser antibiotika får den spesielt 
gode vekstvilkår, sier Almås. 

Bakterien utgjør særlig et stort 
problem for eldre pasienter med 
svekket immunsystem. 

Sykehusinfeksjoner for-
årsaket av resistente bakte-

rier, virus og sporer smittes 
hovedsakelig via berøring og 
manglende håndhygiene hos 
helsepersonell.

Ifølge Almås er det også et 
sterkt ønske i markedet om et al-
koholfritt desinfeksjonsmiddel, 
blant annet i fengselsomsorgen.

– Det er et problem at en-
kelte drikker desinfeksjons-
middelet som står tilgjengelig 
på flasker. Det er naturlig nok 
uheldig,spesielt hvis produktet 
er basert på tresprit.

CCS Healthcare eies av det 
svenske private equity-selskapet 
Segulah, og er markedsledende 
innen desinfeksjonsprodukter i 
Norge, Danmark og Sverige gjen-
nom varemerkene Antibac, Plum 
og Dax. Selskapet omsatte for 400 
millioner svenske kroner i fjor. 

Marked på 40 milliarder 
Samtidig med forhandlingene 
med CCS, frir SoftOx til investo-
rene for å hente mellom 25 og 50 
millioner kroner, med Sparebank 
1 Markets som tilrettelegger. 

– Vi håper investorene ser ver-
dien av at vi går inn i et milliard-
marked i Skandinavia. Planen er 
at vi gjør den vitenskapelige delen 

rundt produktutviklingen, mens 
CCS skal selge og distribuere. 

Det europeiske markedet 
for desinfeksjon utgjør mel-
lom 30 og 40 milliarder kroner, 
og det skandinaviske mellom 1 
og 1,5 milliarder kroner. 

– Det kommer nye regler i EU 
neste år, så vi registrerer produk-
tet allerede i år for å komme med i 
overgangsordningen, sier Almås.

SoftOx og CCS retter seg mot 
sykehusmarkedet, som utgjør 90 
prosent av desinfeksjonsmarkedet. 

Softox inngår avtale med antibac

Entrer nytt milliardmarked
HELSE: SoftOx Solu-
tions inngår samarbeid 
med Antibac om et nytt 
desinfeksjonsmiddel 
som er klart neste år.  
– Håper investorene ser 
merverdien, sier adm. 
direktør Geir Almås.

�� Norsk medisinteknisk selskap eta-
blert i 2012.
�� Notert på Oslo Børs’ Merkur Market 
med tickeren SOFTOX-ME.
�� Utvikler antimikrobielle midler som 
ikke er basert på tradisjonell antibio-
tika, og som ikke trigger resistensut-
vikling hos bakterier. 
�� Produktene utvikles som medisinsk 
utstyr eller som legemidler. 
�� SWIS, et medisinsk utstyr i klasse III, 
er selskapets første produkt til klinisk 
utprøvning. 

SofTox SoluTioNS

ANTibioTikARESiSTENS

En sykepleier desinfiserer hen-
dene i sprit 40–50 ganger om 

dagen, men burde sikkert gjort det 
60–70 ganger  GEiR AlMåS, SofTox

Gjennomsnittlig eksportpris var 57,77 
kroner pr. kilo fersk eller kjølt oppdretts-
laks i uke 43, ned 2,0 prosent fra foregå-
ende uke, opplyser Statistisk sentralbyrå.

Norsk eksport av fersk eller kjølt 
oppdrettslaks var i perioden 19.103 
tonn, ned 8,3 prosent fra foregående 
uke.

Eksporten av fryst laks var 536 tonn, 
opp 21,3 prosent, til en pris på 62,28 kro-
ner pr. kilo, som utgjør en nedgang på 2,1 
prosent.

Prisen oppdrettere får betalt, er van-
ligvis rundt 1,50 kroner lavere pr. kilo 
enn SSB-prisen, ifølge Marine Harvests 

«Salmon Farming Industry Handbook 
2018».  TDN DirekT
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– Når en pasient har et infeksjons-
sår, er det vanlig å gi antibiotika 
for å hindre en alvorlig infeksjon. 
Et alternativ er å behandle lokalt, 
men her er alternativene begren-
sede.  Vi tror at dette kan være 
fremtidens nye behandlingsprin-
sipp ved infeksjoner, uten at det 
genererer resistens av noen art, 
sier adm. direktør Geir Almås i 
SoftOx Solutions. 

Bakterier som er motstands-
dyktige mot antibiotika er en av de 
største utfordringene i moderne 
medisin. Uten effektiv antibiotika 
begrenses mulighetene til store 
operasjoner, kreftbehandling og 
organtransplantasjoner. 

Håpet er at SoftOx kan spille 
en rolle i kampen mot resistente 
bakterier. 

Neste uke prøver SoftOx sin 
forebyggende sårvæske på den 
første av i alt 12 pasienter ved 
Bispebjerg Universitetssyke-
hus i København. 

Hovedformålet med studien er 
å vise at SoftOx Wound Irrigation 
Solution (SWIS) er trygg å bruke, 
men også at den forhindrer at sår 

blir infiserte. Studien gjøres på 
pasienter med operasjonssår et-
ter hudtransplantasjoner.

– Effektiv mot resistente 
bakterier
– Bakterien må komme inn et 
sted. Dersom vi kan forhindre 
at de kommer inn via sår, tar vi 
bort en stor del av risikoen for at 
det dannes infeksjon, inklusive 
resistente bakterier, sier Almås.

I tillegg kan flere antibiotika-
kurer kanskje gjøres overflødige 
ved at behandlingen av såret gjø-
res lokalt.

Sårbehandlingen er bygget 
på et tett samarbeid med fors-
kningsmiljøene ved Costerton 
Biofilm Center ved Københavns 
Universitet og Rigshospitalet i 
København. Teknologiplattform 
som ligger til grunn for produktet 
består av kjente bakteriedrepende 
kjemiske midler som sammen gir 
synergieffekt. 

Behandlingen dreper fritt 
flytende bakterier i tillegg til 
bakterier som skjuler seg i en 
biofilm, og er ifølge selskapet 
effektiv mot bakterier som er 
resistente mot antibiotika. 

– Vi har sett at produktet ikke 
er farlig for dyr, nå skal vi vise at 
det samme gjelder for mennesker. 
Hvis vi lykkes, vil dette i fremtiden 
bli et produkt for alle, som blir til-
gjengelig i butikk og apotek, sier 
Almås.

Kassen snart tom
Dersom innrulleringen går som 
forventet, regner Almås med at 
den første kliniske studien er 
gjennomført og klar til avlesning 
i april neste år. Da venter en ny 
studie med flere pasienter, sann-
synligvis rundt 50. Ettersom sår-
behandlingen klassifiseres som 

medisinsk utstyr og ikke legemid-
del, er utviklingsløpet kortere.

Selskapet satser på å ha pro-
duktet på markedet i 2020. I ut-
viklingsløpet ligger også en sår-
behandling for kroniske sår. 

Før studien er ferdig, må sel-
skapet gjennom en ny kapitalut-
videlse. 

SoftOx var i markedet i fjor 
for å hente 100 millioner kro-
ner, men fikk bare inn en fjerde-

del. Dermed må selskapet gjøre 
en ny emisjon ved årsskiftet der 
man planlegger å hente nye 25 
til 50 millioner kroner. 

– Risikoen er betydelig re-
dusert det seneste året. Det å få 
klarsignal til å gjøre utprøvning 
på mennesker betyr at våre fors-
kningsresultater og dokumenta-
sjon som er lagt til grunn er kon-
trollert og funnet tilfredsstillende 
av myndighetene.

Softox med kliniSk Studie og ny emiSjon

Starter 
utprøvning 
av sårspray
HELSE: Neste uke starter norske SoftOx Solutions 
den første studien på pasienter for å vise at sår-
sprayen deres hindrer infeksjon i akutte sår.

�� Norsk medisinteknisk selskap eta-
blert i 2012.
�� Notert på Oslo Børs’ Merkur Market 
med tickeren SOFTOX-ME.
�� Utvikler antimikrobielle midler som 
ikke er basert på tradisjonell antibio-
tika, og som ikke trigger resistensut-
vikling hos bakterier. 
�� Produktene utvikles som medisinsk 
utstyr eller som legemidler. 
�� SWIS, et medisinsk utstyr i klasse III, 
er selskapets første produkt til klinisk 
utprøvning. 
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�� Betyr at bakterier er motstandsdyktige 
mot antibiotika. Det vil si at et antibio-
tikum ikke klarer å drepe eller hemme 
veksten av bakteriene, slik at en even-
tuell infeksjon ikke kureres, og de mot-
standsdyktige bakteriene kan spres. 
�� Bakterier som er resistente mot minst 
to ulike klasser av antibiotika kalles 
multiresistente.
�� En infeksjon med en antibiotikaresis-
tent bakterie kan være vanskeligere å 
behandle, vare lengre, og gi økt døde-

lighet. For samfunnet kan dette også 
medføre økte kostnader. 
�� Det er i første omgang pasienter med 
svekket immunforsvar, f.eks. pasienter 
som gjennomgår kreftbehandling, 
transplantasjoner, intensivopphold og 
lignende, som er truet av antibiotikare-
sistente bakterier. 
�� Overforbruk og feilbruk av antibiotika er 
to av de viktigste faktorene som bidrar 
til spredning og utvikling av resistens.

KiLdE: AntibiotiKASEntErEt for primærmEdiSin (ASp)

ANTibioTiKARESiSTENS

Kan drepe antibiotikar esistente bakterier

Monobank inn i Garmin-klokker
Monobank har gjort 
det mulig å bruke Mo-
nobank-kredittkort i 
sportsklokkene til Gar-
min, opplyser banken.

Banksjef Bent Gjen-
dem mener det å kunne 
tilby klokkebetaling er 
helt riktig for dem som 
en fintech-bank.

I det hele tatt tror 
han plastkort etter 
hvert vil forsvinne, 
mens betaling med 
mobil og såka lte 

wea rables vil ta 
over.

– Kundene ønsker 
sma r te løsn i n ger. 
K lok kebeta ling er 
praktisk, effektivt og 
sikkert. Nå begynner 
også utbredelsen av 
bankterminaler som 
aksepterer kontaktløs 
betaling å bli så stor at 
man ikke lenger behø-
ver å ha med lommebok 
for å kunne betale for 
seg, sier Gjendem.  Fa

TRoR PlASTKoRTENE foRSViNNER: 
Monobank-sjef Bent Gjendem. Foto: Eivind YGGEsEth

Prisfall for eksportlaks

VoluM oGSÅ NED: Eksporten av fersk og kjølt 
oppdrettslaks sank 8,3 prosent. Foto: BlooMBErG

ANGRIPER BEGGE VEIER: Markedsdirektør 
Hans Petter Grette (f. v.), adm. direktør Geir 
Hermod Almås og  medisinsk direktør Glenn 
Gundersen satser bredt.  foto: Iván KverMe

 Finansavisen omtalte i går SoftOx 
Solutions utvikling av sårpleie som skal 
forebygge antibiotikaresistens.

�� Betyr at bakterier er motstands-
dyktige mot antibiotika, slik at en 
eventuell infeksjon ikke kureres, og 
de motstandsdyktige bakteriene kan 
spres. 
�� Bakterier som er resistente mot 
minst to ulike klasser av antibiotika 
kalles multiresistente.
�� En infeksjon med en antibiotikaresis-
tent bakterie kan være vanskeligere 
å behandle, vare lengre, og gi økt 
dødelighet.  
�� Overforbruk og feilbruk av antibiotika 
er to av de viktigste faktorene som 
bidrar til spredning og utvikling av 
resistens.

KiLdE: AntibiotiKASEntErEt for primærmEdiSin (ASp)

Skal hente inntil 50 mill. før nyttår


