
Calmark deltar i offentlig upphandling för
Stockholmsregionen
Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag att bolaget deltar i en offentlig upphandling av
bilirubinmätare som initierats av Region Stockholm. Det beräknade ordervärdet, om Calmark
vinner upphandlingen, är ca 2,5 MSEK under en fyraårsperiod. Leverans till kund kommer att
ske via distributör. 

Det föds cirka 115.000  barn varje år i Sverige. Av de 21 regionerna är Stockholmsregionen
störst med cirka 28.000  förlossningar. En anbudsinfordran publicerades den 31 augusti 2022
avseenden Bilirubinmätare och NO-mätare (SLL527) innehållande alla de skallkrav som måste
uppfyllas. Utifrån den preliminära tidplanen kommer tilldelningsbeslut att fattas i november
2022.

”I och med den här upphandlingen har vi förstått att vi är unika och har en produkt som
uppfyller alla krav som efterfrågas av sjukvården,” säger Magdalena Tharaldsen, Director
International Business Development för Calmark. ”Stockholmsregionen är viktig inte bara för
sin storlek utan också för sitt inflytande på andra regioner i landet.”
 

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en
patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska
tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och
testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-
Bilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora
besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder
Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på
sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala
ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen
de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för
bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på
Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer
på www.calmark.se.

mailto:anna.soderlund@calmark.se
http://www.calmark.se/

