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MYoroface är ett medicintekniskt och forskningsdrivet företag med säte i Hudiksvall. Vi har utvecklat produkten 
IQoro, som med bevisad effekt behandlar ät- och sväljsvårigheter. Vår ambition är att hjälpa berörda personer att 
öka eller återfå sin livskvalitet. I dag handlar det om mer än två miljoner svenskar som kan behandlas med IQoro. 
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Hälsingeföretaget växer med 100 procent 
 
Ett av Hudiksvalls snabbast växande handelsbolag nyanställer 
 
Det ser ljust ut för det Hudiksvallsbaserade företaget MYoroface.  
Den nationella och internationella efterfrågan växer och handelsbolagets 
omsättning fortsätter att öka.  
– Nu nyanställer vi för att kunna möta den stora efterfrågan, berättar Ylvali 
Gerling, vd. 
 
Allt fler upptäcker nyttan med hjälpmedlet IQoro, en behandlingsmetod för människor som 
lider av dysfagi, det vill säga ät- och sväljsvårigheter. Produkten och metoden, som är kärnan 
i MYorofaces verksamhet, har tagits fram efter mer än 20 års forskning, bland annat på 
Uppsala och Umeå universitet.  
 
Bakom uppfinningen står Mary Hägg, medicine doktor, legitimerad tandläkare och 
specialiserad inom orofacial medicin. 
– Dysfagi är en av Sveriges vanligaste men mest okända funktionsnedsättningar. 
Två miljoner lider av det. Jag har ägnat större delen av min professionella karriär åt att hitta 
en behandlingsmetod som kan förbättra livskvaliteten för de som drabbats. Nu har vi äntligen 
en, berättar hon. 
 
Döttrarna Ylvali Gerling och Linn Hägg har tagit vidare Marys upptäckter och driver 
MYoroface, som tillverkar och säljer IQoro. Intresset för behandlingsmetoden med tillhörande 
produkt är stort och har vetenskapligt bevisad effekt (97 procent blir förbättrade och upp till 
71 procent blir normaliserade).  
Om man tittar på företagen i Hudiksvall så är handelsbolagens omsättning större än 
industriföretagens och bland handelsbolagen är MYoroface ett av de bolagen som ökade sin 
omsättning procentuellt mest i Hudiksvalls kommun. Företaget omsatte två miljoner kronor 
under 2015 och räknar med att öka omsättningen ytterligare under 2016. 
  
– Efterfrågan är massiv, vilket ger oss angenäma bekymmer. Vi hoppas kunna dubblera 
antalet anställda under 2016 och har redan anställt en säljare för Sverige. Siktet är att kunna 
anställa ytterligare en kundservicemedarbetare och en logoped. Det känns roligt att kunna 
gasa och bidra till sysselsättningen i länet, säger Ylvali Gerling. 
 
Läs mer: http://www.myoroface.com/se 
 
För mer information, kontakta: 
Ylvali Gerling, vd, MYoroface: 070-344 56 65 ylvali@myoroface.com 
 


