
 
 

 

 

Pressmeddelande   Stockholm, 15 september 2015 
 
 

 
 
 
 
Ulrika Berglund utsedd till Head of External Affairs 
 

Ulrika Berglund har utsetts till Head of External Affairs i Bactiguard, med 
ansvar för kommunikation och public affairs. Hon efterträder Cecilia Edström, 
som tar ett utökat ansvar för försäljning och affärsutveckling. 
 
”Jag är mycket glad över rekryteringen av Ulrika Berglund till Bactiguard. Med sin 
mångåriga media-erfarenhet och breda kontaktnät inom Life science-industrin 
kommer hon att bidra till att stärka bolagets position, inte minst på den svenska 
marknaden”, säger Christian Kinch, VD. 
 
”Samtidigt får Cecilia Edström utrymme att fokusera på den viktiga uppgiften att driva 
försäljningen av vår egen produktportfölj och utveckla nya affärsmöjligheter”, 
fortsätter Christian Kinch. 
 
Ulrika Berglund har sedan 2012 varit affärsområdeschef på B2B-förlaget Mentor 
Communications och tog då med sig tidskrifterna Medtech Magazine och Labtech 
Magazine som hon grundat och drivit i eget förlag under flera år. Hon har nära 20 års 
erfarenhet av läkemedels- och medicinteknikindustrin och kommer närmast från 
rollen som chef för affärsområdena hälsa/sjukvård och handel inom Mentor 
Communications. Ulrika Berglund tillträder sin nya roll i Bactiguard den 28 
september. 
 
”Det ska bli otroligt spännande att få arbeta med en svensk innovation på en global 
marknad, som gör skillnad för människor över hela världen. Bactiguard har kommit 
långt under sina första 10 år. Utmaningarna har varit många men möjligheterna är 
ännu fler och jag ser fram emot att vara en del av bolagets resa”, säger Ulrika 
Berglund.  
 

   



 
 

 

 

 
Ulrika Berglund 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Susann Remnert, Communications manager, mobil: +46 70 919 53 42 
 
Om Bactiguard  
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag, vars affärsidé är att förhindra vårdrelaterade 
infektioner, minska antibiotika-användningen och rädda liv genom att utveckla och 
tillhandahålla infektionshämmande lösningar för sjukvården. Företagets patenterade ytskikt 
förhindrar vårdrelaterade infektioner genom att motverka bakterietillväxt på 
sjukvårdsprodukter. Bactiguard®-belagda urinvägskatetrar är marknadsledande i USA och 
Japan, och de senaste åren har bolaget tagit fram en egen produktportfölj med katetrar för 
urin-, luft- och blodvägar. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas med fokus på nya 
marknader i Europa, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och södra Afrika. Företaget har en 
marknadsnärvaro på ca 50 marknader och har omkring 60 medarbetare. Huvudkontoret finns 
i Stockholm och produktionsanläggningar i Sverige och Malaysia. Bactiguard är noterat på 
Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se 

http://www.bactiguard.se/

