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SciBase meddelar om förändring av ledande befattningshavare och ny 
chef för kvalitets- och regulatoriska frågor  

SciBase har utsett Alf Laurell som ansvarig för kvalitets- och regulatoriska frågor samt ”Person 
Responsible for Regulatory Compliance” (PRRC) för SciBase. Alf kommer närmast från Elekta i 
Stockholm.  Den tidigare ansvarige för kvalitets- och regulatoriska frågor samt PRRC, Niklas 
Jakobsson, har beslutat att acceptera en ny roll utanför SciBase och med det lämnar han även 
SciBase ledningsgrupp.  

 ”Jag önskar Alf varmt välkommen till SciBase och ser framemot att arbeta tillsammans med 
honom. Jag vill också ta tillfället i akt att tacka Niklas för hans fantastiska arbete på SciBase och 
då särskilt avseende hans arbete med det nya medicintekniska regelverket (MDR). Niklas var en 
viktig faktor i vårt arbete för att erhålla vårt godkännande enligt MDR och jag önskar honom 
lycka till i hans nya roll,” säger Simon Grant VD för SciBase.  
 
För mer information vänligen kontakta: 
Simon Grant, VD SciBase 
Tel: +46 72 887 43 99 
Email: simon.grant@scibase.com   
 
Certified Advisor (CA): 
Vator Securities 
Tel: +46 8 580 065 99 
Email: ca@vatorsec.se 
 
Stockholm 19 januari, 2022 

Om SciBase och Nevisense  
SciBase är ett globalt medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklat ett unikt ”point-of-
care” instrument för icke-invasiv detektion av hudcancer och andra hudsjukdomar. SciBase är en pionjär 
inom AI-baserade lösningar som kombinerar artificiell intelligens med elektrisk impedansspektroskopi (EIS) 
för att ge objektiv information som hjälper hudläkare och andra vid kliniskt beslutsfattande. SciBase 
produkter inkluderar Nevisense och Nevisense Go och för närvarande adresserar plattformen detektion av 
malignt melanom, icke-melanom hudcancer och bedömning av hudens barriärfunktion. Nevisense är den 
enda produkt som är godkänd av FDA för detektion av malignt melanom och det enda instrumentet i Europa 
med ett MDR-godkännande för detektion av hudcancer. SciBase teknologi är baserad på mer än 20 år av 
akademisk forskning vid Karolinska Intitutet i Stockholm. För mer information besök www.scibase.com.  
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