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Medfield Diagnostics vinner internationellt designpris  
 
Att snabbt få reda på orsaken till en stroke är livsviktigt! Det är inte bara inom sjukvården det 
uppmärksammas. Nyligen korades vinnaren i den internationella designtävlingen National Instruments 
Graphical System Award. Göteborgsbaserade Life Science-företaget Medfield Diagnostics vann första 
pris med sin ”strokehjälm” i hård konkurrens med ett tiotal andra high-techföretag. Graphical System 
Design Achievement Awards är en tekniktävling där det mest innovativa sättet att använda National 
Instruments produkter belönas.  
 
”Det är förstås roligt att få erkännande för vår Strokefinder. Att få bekräftelse på att vi har tänkt rätt och 
från början haft som mål att bygga ett system som är enkelt att använda för sjukhuspersonalen. Det 
har vi verkligen lyckats med”, säger Stefan Kidborg, utvecklingsingenjör på Medfield Diagnostics som 
välförtjänt mottog priset av Charles Schroeder, produktchef och Carsten Watolla, försäljningschef 
Sverige på National Instruments. 
 
Juryns motivering: ”Med Graphical System Design Awards, vill National Instruments uppmuntra till 
användning av NI teknik och med hjälp av grafisk systemdesign utveckla lösningar för kritisk teknik 
och vetenskapliga utmaningar. Av alla de förslag som lämnades in i Sverige, var Strokefinder R10, 
som utvecklats av Medfield Diagnostics, den mest innovativa användningen av vår plattform och är ett 
utmärkt exempel på hur ett team av specialister, inom ett område som medicinsk utrustning, kan gå 
från en idé till genomförande riktigt snabbt," säger Remco Krul, Marketing Manager, National 
Instruments 
 
Tidigare i år var Medfield nominerad till Swedish Embedded Award 2011. Medfields Strokefinder har 
återigen blivit uppmärksammad för systemlösningen och sitt innovativa tänkande. Strokefinder 
används i en klinisk studie på Strokeavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg. Men 
det nya instrumentet har nya typer av mätningar kunnat göras på patienter, där förändringar över tiden 
nu kan mätas. Att instrumentet är lätt att använda och är smidigt har uppmärksammats av berörd 
personal. Och nu också i dessa båda tävlingar. 
 
Läs mer om Strokefinder och Medfield Diagnostics på www.medfielddiagnostics.com 
Läs mer om National Instruments på www.ni.com 
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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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Foto: National Instruments 
Stefan Kidborg med priset.  
 

 
Foto: National Instruments 
Charles Schroeder och Carsten Watolla överlämnar utmärkelsen till Stefan Kidborg.   
 

 
Foto: Stefan Kidborg 
Strokefinder R10 på Strokeenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhus.  


