
	

Medfield Diagnostics AB rekryterar Clinical Research Manager / 
Clinical Project Manager. 
 
Vi söker en CRM/Klinisk Projektledare med erfarenhet av alla arbetsuppgifter som 
krävs för att föra en studie från idé till och med färdig studierapport. Du har 
erfarenhet av att leda studieteam där medlemmarna  kommer  från  CRO företag  
och  även  från  olika funktioner  inom  det egna bolaget.  Du  kan uttrycka  dig  väl  i  
tal  och  skrift  på  både  svenska  och  engelska,  behärskar alla nödvändiga 
hjälpmedel. Du har akademisk examen och minst 3  års  erfarenhet  från  arbete  
med  internationella studier. Som person måste du vara flexibel, kunna improvisera 
och tycka om att ha många bollar i luften samtidigt. Det kommer ingå en del resor i 
tjänsten. 
 
Medfield Diagnostics utvecklar små, portabla mikrovågsbaserade diagnosinstrument 
för att pre-hospitalt kunna detektera blödningar orsakade av stroke och trauma. 
Dessa instrument har stor potential att skapa värdefulla tidsvinster i vårdkedjan och 
därigenom påverka sjukdomsförloppen positivt vilket, i sin tur, medför stora 
ekonomiska kostnadsbesparingar för samhället.  
 
Vi befinner oss just nu in en fas där vi etablerar strategiska samarbeten med ledande 
kliniska forskare och därigenom skapa synlighet och acceptans för vår teknologi 
samtidigt som klinisk evidens och processkunskap skapas genom kliniska 
prövningar. I nästa fas kommer vi att driva större sponsrade studier i flera olika delar 
av världen. 
 
Årligen drabbas cirka 17 miljoner människor av stroke och nästan 15 miljoner av 
traumatiska hjärnskador. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en 
av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. 
Traumatiska hjärnskador är den ledande orsaken till död och invaliditet hos unga. För 
både stroke och trauma det viktigt med tidig diagnos för att styra till rätt vårdprocess 
och sjukhus då varje minut av förkortad tid till rätt typ av vård är av yttersta vikt.  
Gemensamt för dessa patientgrupper är att huvudsaklig diagnostik idag sker med 
sjukhusbaserade CT-system, ofta med begränsad tillgänglighet och långa ledtider.  
 
Uppskattningar visar att samhällskostnaden för stroke i EU-länderna uppgick till drygt 
64 miljarder euro 2010. Medfield Diagnostics vison är att vi ska kunna hjälpa till att 
minska denna kostnad avsevärt. 
 
 
Frågor besvaras av Mikael Persson, VD i Medfield Diagnostics AB på tel. 070 3168161 eller 
mikael.persson@medfielddiagnostics.com dit du också kan skicka din ansökan. 
 
   
 


