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Karin Granberg går med i PolarCools Advisory Network 

 

PolarCool AB (publ) fortsätter att stärka bolagets nätverk inom idrottsmedicin när Karin 

Granberg, MD, går med i PolarCools Advisory Network. Tillsammans med bolagets 

vetenskapliga rådgivare utgör Advisory Network en viktig kunskapskälla för PolarCool. 

PolarCools ambition är att utbyta erfarenheter och kunskap med bolagets Advisory Network, 

samt därigenom sprida kännedom om bolagets produkter.  

 

Karin Granberg har varit verksam som läkare i 30 år. Hon har bland 

annat arbetat som distriktsläkare, företagsläkare och idrottsläkare. 

Karin var lagläkare för Skellefteå AIK (SAIK) i SHL under 9 år och 

ansvarig för att introducera PolarCap® System i organisationen.   

Därtill har Karin under två säsonger varit läkare i tv-programmet 

Expedition Robinson, och nyligen blev hon utsedd till läkare i SVTs tv-

program Fråga doktorn.  

Sonen Petter Granberg spelade fem säsonger i AHL och NHL och är 

numera tillbaka i Skellefteås trupp.  

 

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;  

- Vi är oerhört glada över att välkomna Karin Granberg till PolarCools Advisory 

Network. Karin var ansvarig för installationen av PolarCap® System i SAIK och har 

sedan starten uttryckt stöd för projektet. Hon har stor och positiv erfarenhet från 

PolarCap@ System från tiden i SAIK och uppskattar att cirka 30 spelare i de olika 

lagen har nyttjat utrustningen. Karins inställning till forskning passar väl med vår 

strategi och ambition att bredda information och kunskap om behandling av 

hjärnskador med PolarCap® System.  

 

 

För mer information  
Iman Ziai – VD   

+46 - 733 -99 23 17     

E-post: iman.ziai@polarcool.se 

 

 
Om PolarCool AB (publ) 

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter 

inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade 

huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock 

Market.  


