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Medfield Diagnostics genomför första försäljning till 
Sahlgrenska Universitetssjukhus 
 
Medfield Diagnostics har framgångsrikt utvecklat ett instrument avsett för 
forskning kring strokediagnostik med mikrovågor och har nu genomfört sin 
första försäljning till Sahlgrenska Universitetssjukhus.  

   
Medfields forskningsinstrument Strokefinder R10 har till stor del utvecklats parallellt 
med en klinisk studie som genomförts i samarbete med Sahlgrenska 
Universitetssjukhus. Innovationsupphandlingen som sker inom ramen för detta 
samarbete är ytterligare ett steg inför fortsatt samarbete med vidareutveckling och 
verifiering av Medfields teknik inom strokevården. Instrumentet kommer under hösten 
användas vid ytterligare kliniska prövningar med målet att förbättra tidig diagnostik 
inom strokevården.  
 
”Det är förstås mycket roligt att för oss som ungt tillväxtbolag få genomföra vår första 
försäljning. Att detta sker till SU där vi under en längre tid haft ett mycket väl 
fungerande samarbete och där vi ser SU som en mycket viktig första referenskund 
gör försäljningen ännu roligare” säger Patrik Dahlqvist VD för Medfield.  
 
Instrumentet kommer användas till studier där mikrovågstekniken möjligheter som 
övervakningsinstrument för patienter med TIA och för tidig diagnos av typ av stroke 
undersöks.  
 
”Detta är ett naturligt steg på ett fortsatt FoU-samarbete, som bedrivs på sjukhuset 
inom ramen för den medicintekniska utvecklingsplattformen MedTech West. Siktet är 
inställt på att möjliggöra akut stroke-diagnostik innan patienten når sjukhus och vi ser 
fram emot nya spännande resultat med denna utrustning.” Säger Mikael Elam 
  
 

 
För ytterligare information, v g kontakta 
Patrik Dahlqvist, CEO Medfield Diagnostics, telefon 031-741 17 53 eller  
0733-18 71 97, e-post patrik.dahlqvist@medfielddiagnostics.com 
 
 
 
 

Medfield utvecklar mikrovågsbaserade diagnostikinstrument för vården.  
Bolaget är sprunget ur mångårig forskning på Chalmers Tekniska Högskola.  

Första produkten är ett instrument som skall skilja blödning från propp vid stroke,  
där en snabb diagnos möjliggör effektivare behandling i det akuta skedet. 
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