> PRESSRELEASE / 30 september 2020

Coloplast och Spinalis i nytt samarbete för att lyfta utvecklingen inom ryggmärgsskadeområdet
Coloplast och Stiftelsen Spinalis inleder ett samarbete för att tillsammans utveckla bättre produkter och
servicelösningar för personer med ryggmärgsskador. I samarbetet ingår medicinsk och vetenskaplig
rådgivning, utbyte i samband med forskning och studier samt utbildning mellan parterna.
-

Vi kan bidra med forskning och kunskap som kan vara värdefull i utvecklingen av nya
produkter, men framför allt kommer vi med en djup förståelse för livet som personer med
ryggmärgsskada har. Förhoppningsvis kan denna förståelse, och ett samarbete mellan
likasinnade, skapa nya och innovativa lösningar. Jag är glad att två ledande spelare inom
respektive område möts i ett samarbete för ryggmärgsskadade människors bästa, säger Claes
Hultling, vd Spinalis.

Coloplast utvecklar produkter och tjänster för människor i behov av hjälpmedel för blås- och
tarmtömning samt erektil dysfunktion. Som en del av detta utvecklar Coloplast till exempel
tappningskatetrar som är klara att använda för en enkel, snabb och säker tömning av urinblåsan1,2,3,4,
samt produkter för TAI (transanalirrigation) som är en beprövad tarmtömningsmetod. Samarbetet
innebär att utvecklare och användare av produkterna kommer närmare varandra. Målet är att hitta
nya lösningar för att göra livet lättare för människor som är i behov av hjälpmedel för toalettbesök. För
Spinalis innebär detta en möjlighet att vara delaktig i ett tidigt skede av produktutvecklingen och dela
med sig av erfarenheter och innovativa idéer. Personer med ryggmärgsskada som själva dagligen
använder den här typen av produkter besitter ovärderlig kunskap och viktiga insikter.
-

Vi bygger hela vår verksamhet på innovation med användaren i centrum. Därför är det
spännande att vi nu kommer att kunna arbeta med den främsta forskningsstiftelsen inom
ryggmärgsskador i Norden. Det finns en stark strategisk passform i vårt uppdrag, tankesätt
och värderingar, säger Kristian Villumsen, VD Coloplast.

Spinalis är Nordens ledande stiftelse inom ryggmärgsskadeområdet och har till huvudmål att skapa ny
kraft för skadad ryggmärg genom forskning och behandlingsutveckling. Avsikten är att ingå ett
långsiktigt partnerskap där bägge parter bidrar till att utveckla bättre behandling och stöd till personer
med ryggmärgsskador.
Samarbetet inleds den 1 oktober 2020.
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