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Høydepunkter 

• Utvidelse av utprøvingen av Radspherin® med ytterligere en klinisk studie for 

behandling av tykktarmkreft  

• Oncoinvent tildelt NOK 4,6 millioner i innovasjons støtte 

• Oncoinvent fikk godkjent tilvirkertillatelse for legemidler (GMP sertifikat) 

• Distribusjonsavtale signert med radiofarmasøytisk grossist 

• Nye prekliniske funn har avdekket et behov for ytterligere undersøkelser før start av 

klinisk utprøving av Radspherin® 

 

 

Operasjonell gjennomgang 

 

Oncoinvent har i løpet av første kvartal 2019 nådd flere viktige milepæler som er sentrale for 

den videre utviklingen av Radspherin®. Dette kommer som et resultat av systematisk og 

målrettet arbeid for å få selskapets ledende produktkandidat inn i klinisk utviklingsfase. 

 

• Utvidelse av det planlagte programmet for klinisk utprøving  

I første kvartal annonserte Oncoinvent at selskapet planlegger å gjennomføre to kliniske 

fase I studier som ledd i de kliniske utprøvings programmet. I tillegg til det tidligere 

annonserte studien innenfor peritoneal karsinomatose i pasienter med eggstokk kreft, 

planlegger selskapet også å gjennomføre en studie for utprøving av Radspherin® i 

behandlingen av peritoneal karsinomatose i pasienter med tykktarmkreft. 

 

• Innovasjonsstøtte fra Innovasjon Norge  

Oncoinvent vil motta NOK 4,6 mill. i innovasjonsstøtte, samt at prosjektpartner Oslo 

Universitets Sykehus vil motta NOK 3,3 mill. – totalt NOK 7,9 mill. for gjennomføring av 

fase I studie i pasienter som lider av peritoneal karsinomatose fra tykktarmkreft. 

Innovasjonsstøtten gjør det mulig for selskapet å utvide det kliniske programmet med 

ytterligere en studie for Radspherin®. 

 

• GMP Sertifikat 

Som del av strategien for utvikling av Radspherin®, bestemte Oncoinvent tidlig at 

produksjonsteknologien bak Radspherin® var å anse som kjernekompetanse for 

virksomheten. Dette medfører at selskapet vil produsere Radspherin® i egne 

produksjonsfasiliteter. GMP sertifikatet (Good-Manufacturing-Practice) fra Statens 
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Legemiddelverk som selskapet mottok i 1. kvartal 2019 er en betydelig milepæl og 

bekrefter den kvalitet og innsats som selskapet har gjort siden åpningen av laboratoriet 

og de nye produksjonsfasilitetene. Dette gir også Oncoinvent den nødvendige kapasitet 

og fleksibilitet til å kontrollere produksjonen av Radspherin® for de kommende kliniske 

utprøvingene. 

• Distribusjonsavtale med radiofarmasøytisk grossist 

En effektiv distribusjonen av Radspherin®  til klinikker er en viktig suksessfaktor for 

gjennomføring av de planlagte studiene. Signeringen av distribusjonsavtale med 

Institutt for energiteknikk (IFE) i 1. kvartal sikrer en pålitelig leveranse innenfor de 

tidsrammene selskapet trenger for å lykkes med leveranse av Radspherin® ovenfor 

samarbeidspartnere og kunder. 

• Nye prekliniske data  

Som ett ledd i forberedelsene til oppstart av planlagte kliniske fase 1 studier har 

Oncoinvent gjennomført enkelte tilleggsstudier. På bakgrunn av nylige funn i disse siste 

studiene, har selskapet besluttet at det er behov for ytterligere undersøkelser da 

prekliniske funn tyder på at en finjustering av Radspherin® vil være fordelaktig med 

tanke på den kliniske effekten til produktet. Selskapet jobber med å avklare omfang og 

hvilken effekt dette vil ha for oppstart av fase 1 studiene. Det forventes imidlertid at fase 

1 studiene vil kunne starte i 4. kvartal 2019, men selskapet vil komme med ytterligere 

informasjon om dette i kvartalsrapporten for 2. kvartal. 

  

Finansiell status 

 

Oncoinvent hadde i 1. kvartal 2019 et driftsresultat på minus NOK 12,4 mill. sammenlignet med 

NOK 9,6 mill. i 2018. Selskapet mottok totalt NOK 1,2 mill. (NOK 0,5 mill.) i offentlig støtte fra 

Forskningsrådet i kvartalet. Dette inkluderer støtte fra BIA programmet så vel som Nærings 

PhD programmet.  

Totale driftskostnader var NOK 13,5 mill. en økning fra NOK 10,1 mill. fra samme periode i året 

før. Økningen var i tråd med forventningene og kommer som et resultat av etableringen av en 

produksjonsorganisasjon sertifisert for å produsere medikamenter for klinisk utprøving (GMP 

sertifisert). Andre driftskostnader var NOK 7,0 mill. (NOK 6,5 mill.), en mindre økning fra forrige 

år. Andre driftskostnader er forventet å øke så fort de kliniske utprøvingene starter. Selskapet 

har NOK 145,1 mill. i kontanter ved utgangen av 1. kvartal 2019.  
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KEY FIGURES FULL YEAR

AMOUNTS IN NOK 2019 2018 2019 2018 2018

TOTAL REVENUES AND OTHER INCOME 1 230 730            467 713                1 230 730      467 713         10 458 850          

Payroll and related expenses 6 569 312            3 547 300            6 569 312      3 547 300      15 617 140          

Other operating expenses 6 979 695            6 517 791            6 682 873      6 511 801      29 579 761          

TOTAL OPERATING EXPENSES 13 549 007          10 065 091          13 252 185    10 059 101    45 196 901          

Finance cost and other income 32 656-                  3 790                    32 656-            3 790              1 686 127            

NET OPERATING PROFIT(LOSS) FOR THE PERIOD 12 350 933-          9 593 588-            12 054 111-    9 587 598-      33 051 924-          

Net Proceeds from equity issue -                        -                        -                  -                  25 000                  

Cash and cash equivalents, end of period 145 118 078        179 662 158        145 118 078 179 662 158 153 553 317        

Total number of shares, beginning of period 13 187 181          13 184 681          13 187 181    13 184 681    13 184 681          

Total number of shares, end of period 13 187 181          13 184 681          13 187 181    13 184 681    13 187 181          

1st QUARTER YTD
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