
 
 
 

 
 
 

PRESSEMEDDELELSE 
 

Neuraxpharm ekspanderer til de nordiske lande og udnævner ny General 
Manager 

  
Neuraxpharm, som er Europas førende udbyder af CNS-medicin, har i dag meddelt, at 
virksomheden ekspanderer til Norden ved at etablere en forretningsenhed i Stockholm og 
udnævner samtidig Magnus Wassén til General Manager for Neuraxpharm Nordics med 
ansvar for hele Norden. 

 
Stockholm, 7. april, 2021 - Neuraxpharm Group (Neuraxpharm), som er et førende europæisk 
specialmedicinsk selskab med fokus på centralnervesystemet (CNS), udvider sin forretning til Norden. 
Den nye forretningsenhed vil blive ledet af Magnus Wassén, og vil udnytte sin CNS-ekspertise til at 
tilbyde egnede produkter ud af Neuraxpharms omfattende portefølje til det nordiske marked. Magnus 
Wassén har stor erfaring og har haft ledende stillinger i blandt andet Pfizer, Merck og Viatris, og er en 
dokumenteret ekspert indenfor både markedsadgang, lancering og markedsføring af lægemidler i 
Norden såvel som internationalt. 
 
Med den nordiske ekspansion styrker Neuraxpharm sin position som den førende CNS-specialist i 
Europa og etablerer ydermere brandet på vigtige markeder. I Sverige, Norge og Finland tilsammen 
vokser CNS-markedet i gennemsnit med 8% (1), hvor Sverige alene repræsenterer det niende største 
CNS-marked i Europa (1) med en værdi på over EUR 650 mio. (1). Desuden er Sverige det tiende 
største lægemiddelmarked i Europa (1) med en omsætning på EUR 4.300 mio. 

 
Udvidelsen giver virksomheden mulighed for at etablere en stærk platform og den nødvendige lokale 
ekspertise til at lancere nye produkter og løsninger på de vigtige nordiske markeder. Som det første 
vil Neuraxpharm Nordics tilbyde en salgsplatform for det nyligt erhvervede markedsledende og stærkt 
efterspurgte lægemiddel Buccolam®, udviklet til akut behandling af børn og unge, der lider af epilepsi. 
Buccolam® er allerede et etableret og stærkt efterspurgt brand i Sverige, Norge, Finland og Danmark, 
så Neuraxpharm er geografisk godt positioneret til at imødekomme denne efterspørgsel med den nye 
forretningsenhed. Fremadrettet vil der være fokus på at opbygge en organisation, som kan distribuere 
de værdiskabende lægemidler, som behandler lidelser i centralnervesystemet, og her har 
Neuraxpharm en stærk, stadigt voksende portefølje. 

 
Neuraxpharm forfølger konsekvent sin europæiske ekspansionsstrategi og har øget sin 
tilstedeværelse fra to til 18 lande på blot fem år. Den nye etablering af Neuraxpharm i Sverige er den 
første landespecifikke ekspansion i Europa siden ejerskiftet til Permira i december sidste år. 
 
Dr. Jörg-Thomas Dierks, administrerende direktør for Neuraxpharm, siger: "Med udvidelsen til 
Norden implementerer vi konsekvent vores strategi om at etablere Neuraxpharm som den førende 
udbyder af medicin til behandling af CNS-sygdomme. Jeg er meget glad for, vi kan nu tage det næste 
skridt ind på disse vigtige markeder, hvor CNS-markedet vokser med gennemsnitligt otte procent, og 
Sverige alene repræsenterer det niende største CNS-marked i Europa. Med Magnus Wassén har vi 
ikke kun fået en dokumenteret ekspert til regionen, men også en direktør med stor erfaring inden for 
lægemiddelsektoren. Sammen vil vi fortsætte vores engagement over for patienter og 
sundhedspersonale og tilbyde et diversificeret sortiment af CNS-produkter i et voksende antal lande." 
 
Magnus Wassén, General Manager Neuraxpharm Nordics, tilføjer: "Jeg ser frem til at arbejde 
med Neuraxpharms meget motiverede team af eksperter. Sammen vil vi etablere koncernen som den 
førende CNS-specialist med en omfattende portefølje de fem nordiske lande. Med Buccolam® er 
udgangspunktet for vores forretning et veletableret og en effektfuld medicin til akutsituationer. Med 
det som udgangspunkt vil vi tilføje flere lægemidler, der er efterspurgte på det nordiske marked, til 
vores portefølje." 

 
 

 
 



 
 
 

 
Magnus Wasséns udnævnelse træder i kraft den 1. april 2021.  
 
(1) Kilde: IQVIA 
 
 
For yderligere information kontakt venligst: 
 
Fogel & Partners 
 
Olivia Lövgren 
Telefon: +46 76 13 69 791 
E-mail: olivia.lovgren@fogelpartners.se  
 
 
 
 
Om Neuraxpharm Group - den europæiske ekspert i CNS 
 
Neuraxpharm er en førende europæisk specialfarmaceutisk virksomhed med fokus på behandling af 
centralnervesystemlidelser (CNS) med en direkte tilstedeværelse i 18 lande. Støttet af fonde rådgivet 
af Permira har Neuraxpharm en unik forståelse af CNS-markedet opbygget gennem 35 år. 
 
Med sit fokus på CNS udvikler og kommercialiserer Neuraxpharm lægemidler til værditilvækst, 
standardgenerika og Consumer Healthcare-produkter, f.eks. probiotika og andre ernæringsmidler og 
stræber løbende efter at tilbyde en bred vifte af effektive CNS-behandlingsmuligheder af høj kvalitet 
og til en overkommelig pris i Europa. 
 
Neuraxpharm er til stede med sine produkter i mere end 50 lande og producerer også farmaceutiske 
produkter og aktive farmaceutiske ingredienser på sine egne produktionssteder i Spanien, og ved 
producenterne Lesvi og Inke. 
 
Hvis du vil vide mere om Neuraxpharm, besøg venligst: https://www.neuraxpharm.com 
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