
Utvikler ny medisin mot psoriasis på Haukeland 

Næringsminister Monica Mæland deltar under åpningen av studien  

Mange mennesker er plaget av psoriasis, og det er behov for nye behandlingsmetoder. Arctic 

Nutrition har tidligere gjennomført flere pilotstudier med selskapets silderognekstrakt der pasienter 

har opplevd signifikant bedring av sin psoriasis. Derfor har selskapet utviklet en variant av 

silderognekstraktet som vi ønsker å søke markedsføringstillatelse for som legemiddel.  

Dette vil være den første behandlingen av mild til moderat psoriasis som kan inntas oralt. Fordi 

innholdsstoffene er basert på en matvare, og dermed er grundig utprøvd allerede, vil medisinen 

kunne komme på markedet flere år tidligere enn det som er vanlig når man utvikler legemidler. 

 

Oppstart vitenskapelig studie torsdag 21. september 

 

Godkjenning som legemiddel krever grundige kliniske studier. Arctic Nutrition ønsker å gå 

vitenskapelig til verks og starter derfor det som kalles en randomisert, dobbeltblind 

placebokontrollert studie på Hudavdelingen ved Haukeland universitetssykehus. Dette er den 

vitenskapelige gullstandarden for å påvise effekt av en medisin på en sykdom. [ 

 

Torsdag 21. september kl.11.00 markerer vi startskuddet for vår kliniske studie sammen med 

næringsminister Monica Mæland og seksjonsoverlege Kårer Steinar Tveit ved Hudavdelingen på 

Haukeland universitetssykehus som er faglig ansvarlig for studien. 

Hvis den vitenskapelige studien viser at legemidlet har god effekt på mild til moderat psoriasis, vil vi 

gjøre tilsvarende vitenskapelige studier på andre autoimmune sykdommer som leddgikt, Crohns og 

diabetes. 
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Fakta om silderogn: 

Silderogn er det samme som fiskeegg og inneholder alle stoffer som skal til for å bygge nytt liv. 

Derfor har stoffene positiv virkning på menneskekroppen. Fosfolipider av omega 3-fettsyrene DHA og 

EPA er viktige byggesteiner i kroppen vår som må tilføres gjennom kosten. DHA er den fettsyren vi 

har mest av i hjernen og er derfor viktig for normal hjernefunksjon. Silderognekstrakt bidrar til god 

funksjon av hjerne, hjerte, ledd og hud. 
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Fakta om Arctic Nutrition:  

Arctic Nutrition er et gründerselskap etablert i Ørsta i 2011. Selskapets råvare er rogn fra norsk 

vårgytende sild. Vi har nå jobbet i 20 år med å utvikle kosttilskudd basert på norsk fiskeolje. Vi vil 

skape nye kompetanse-arbeidsplasser ved å ha hovedkontor og produksjon i Ørsta. Vi vil også 

fortsette å bruke rogn fra norsk sild som råvare. Dermed vil store deler av verdikjeden forbli i Norge. 

Sildefisket er sertifisert som bærekraftig av norske fiskerimyndigheter og silda fiskes nær 

Norgeskysten i rent, kaldt vann.  


