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Lund, 2018-10-01 

Bäste Aktieägare, 

Under september månad så deltog vi i BrainGain i Västra Göteborg, StrokeTeam Kongressen i 

Stockholm, förhandlade med blivande distributörer och deltag i 35 års firandet av Ideon Science Park 

i Lund.  

Under två dagar deltog vi i det andra BrainGain Sweden Innovation mötet i Göteborg. 

Sammankomsten fokuserade på innovationer inom den åldrande hjärnan som berör främst stroke, 

Alzheimer och Parkinson. Syftet med mötet var att föra samman prekliniska och kliniska forskare, 

representanter inom sjukvård, industri och övriga företrädare från samarbetsorganisationer och 

diskutera de utmaningar som vi står inför. 

”Ungefär hälften av alla barn som föds idag kommer att leva i 100 år, och därmed riskera att drabbas. 

Samhällets kostnader för dessa sjukdomar har ökat med 35% de sista 5 åren och beräknas överstiga 

en biljon USD under 2018. Läs gärna mer på: http://www.braingainsweden.org/ 

Vi deltog och ställde ut på StrokeTeam Kongressen i Stockholm, som 

arrangerades för 13e gången och hålls vartannat år. 860 representanter från 

sjukvårdens olika discipliner, inklusive forskare, deltog och delade med sig av 

erfarenheter och det senaste inom stroke området. Man kan läsa mer om det 

vetenskapliga programmet på följande länk: 

https://mkon.nu/stroketeamkongressen/preliminart_vetenskapligt_program 

Vi ställde ut, presenterade vår lösning (som i dagsläget adresserar 

hjärtstoppspatienter) och besvarade frågor från de 80-90 personerna som 

besökte oss under kongressen. 

 

Vi avslutade månaden med att fira Ideon Science Park, Sveriges första Science 

Park, som fyllde 35 år. Det var inspirerande att träffa andra entreprenörer och 

VD från företag som har genomfört en liknande resa som vi nu gör. Fler än 

1000 företag har startat på Ideon genom åren. Många av dem är välkända 

såsom Axis, Cellavision, QlikTech, Storytel och Jolife. Idag finns det 400 aktiva 

företag och 9000 anställda på Ideon. 

 

Oktober månad ser spännande ut. Följ oss gärna på LinkedIn. Eller ta del av ytterligare information 

som finns på vår hemsida: http://www.quickcool.se/ 

Med vänliga hälsningar, 

Fredrik 

Fredrik Radencrantz 
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QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi 

(otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The 

QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för 

hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att 

kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och 

oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet 

på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.se 
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