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SensoDetect Aktiebolag är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Den underliggande tekniken i 
SensoDetects mätinstrument, SensoDetect® BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri. SensoDetect är verksamt inom tre produktområden; objektiva 
diagnosstöd (Diagnosis), undersökning av läkemedels och andra substansers verkan på centrala nervsystemet (Pharma) och forskningsinstrument 
(Research). Bolagets aktie är noterad på AktieTorget. www.sensodetect.se 
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SensoDetect: vVD, Sara Nehlstedt, tar över som tillförordnad VD 
 
Sara Nehlstedt, en av grundarna i SensoDetect AB och vVD, tar över som tillförordnad VD. Sara har en lång erfarenhet av 
bolaget och har ingått i dess ledning sedan grundandet. Processen att rekrytera en ny VD med lämplig profil och bakgrund 
pågår. 
 
Sara Nehlstedt, vVD, tar över som tillförordnad VD med omedelbar verkan. Sara är en av grundarna i SensoDetect AB och har 
därmed en lång erfarenhet av bolaget. Sara kan processerna i bolaget och har en framskjuten roll bland annat som bolaget 
kvalitetsansvarige. Saras bakgrund som audionom har medfört att hon nära företagets kunder och användare. 
 
”Att rekrytera en ny VD är ett av fokusområdena i det förändringsarbete som nu pågår. Det är viktigt att hitta en VD med rätt 
bakgrund och erfarenhet, en daglig ledare som tillsammans med personalen och styrelsen kan genomföra den 
förändringsplan som nu är under framtagande. Planen är resultatet av det arbete, som den grupp entreprenörer och 
investerare som nyligen gick in i bolaget, har tagit fram efter analyser av företaget och dess förutsättningar att nå framgång”, 
säger Pär Henriksson, styrelseordförande i SensoDetect. ”Gruppen har i denna analys konstaterat att SensoDetect har en 
produkt som efterfrågas av såväl patienter, sjukvårdspersonal som samhället. SensoDetect BERA® och SensoDetect BAS® har 
potential att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt tillföra nya data som underlättar för sjukvårdspersonalen att ställa rätt 
diagnos. Produkter som kan korta ner de mycket långa och växande köerna till utredning vid misstänkt psykisk sjukdom. 
Ledningen återkommer inom kort med mer information avseende den pågående vitaliseringsprocessen som kommer att 
utgöra en plattform för ett kommersiellt genombrott för SensoDetect® BERA® och SensoDetect BAS®, bolagets unika 
patenterade produkter”, avslutar Pär Henriksson. 
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Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 4 oktober 2016. 
 


