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S2Medical AB (publ) rekryterar en av Sveriges främsta plastikkirurger  

S2Medical har lyckats att rekryterat Dr Johan Thorfinn som ansvarig för den kliniska 
verksamheten. Dr Thorfinn är en av Svergiest främsta plastikkirurger, docent samt 
överläkare i plastikkirurgi. Dr Thorfinn kommer nu att börja tjänsten som Chief 
Medical Officer på S2Medical med ansvar för bolagets kliniska verksamhet globalt. 

Dr Thorfinns uppdrag kommer att vara att utveckla bolagets kliniska riktlinjer och 
strategier både för klinikverksamheten samt bolaget i helhet. I samband med 
rekryteringen av Dr Thorfinn har bolaget även anställt en distriktsköterska som 
kommer att ha huvudansvaret för patientverksamheten vid avdelningen för 
sårläkning i Linköping. 

Dr Thorfinn kommer senast från en tjänst som överläkare vid hand- och 
plastikkirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping där han bland annat 
har arbetat med svårläkta sår och brännskador. 

” Sedan vi startade vår verksamhet har vi drömt om att kunna stärka upp teamet 
med en av värdens bästa plastikkirurger. Nu har vi lyckats rekrytera Dr. Thorfinn 
samt en erfaren distriktsköterska, vilket utan tvekan kommer att säkra vår position 
som en ledare inom sårläkning, inte bara i Sverige utan även globalt. ” säger 
bolagets VD Petter Sivlér.  
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är 
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 
596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 27/1 2019 kl. 00:45.  

Certified Adviser  

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets 
certified adviser. 

Övrigt  

Aktiens kortnamn: S2M 
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084  

För ytterligare information, vänligen kontakta  

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ) Telefon: +46 (0)8-70 000 50 
E-post: petter.sivler@s2m.se  



Om S2Medical  

S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa 
sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och 
kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av 
svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar 
både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården.  

 
 

 

 

 


