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LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget har tecknat ett ramavtal med Region 

Stockholm, inklusive Stockholms läns sjukvårdsområde, som löper i två år från och med 1 december 

2021, med möjlig förlängning om upp till två år. Avtalet gäller bolagets produkt LifeClean Desinfektion 

som vunnit upphandlingen som enda produkt i kategorin ”Desinfektion med sporicidal effekt”.   

”Att vara en upphandlad leverantör till Region Stockholm är en viktig kvalitetsstämpel för oss. Region Stockholm 
lägger stor vikt vid dokumentation, leveranssäkerhet och kvalitetssystem, och har som ambition att vara en 
ledande europeisk aktör inom hållbarhetskrav vid offentlig upphandling. Kategorin ”Desinfektion med sporicidal 
effekt” är dessutom mycket svår att uppnå och som enda upphandlad leverantör får vi en stark position att 
expandera från. Avtalet lägger både grunden till en fortsatt god relation med Region Stockholm och är en stark 
referens i våra diskussioner med andra sjukvårdsaktörer, i Sverige och utomlands.”, säger Thomas Lööw, vd för 
LifeClean International. 
 
Om upphandlingen  
Region Stockholm har genomfört en upphandling avseende desinfektions- och hygienartiklar, SLL730. 
Upphandlingen utgör en ramavtalsupphandling och omfattar löpande leveranser av desinfektions- och 
hygienprodukter till myndigheter inom Region Stockholm, till exempel Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), 
Karolinska Universitetssjukhuset, Fastighets- och servicenämnden, Regionstyrelsen, Kulturnämnden, 
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB), Danderyds sjukhus AB, Folktandvården, S:t Eriks 
Ögonsjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB, Medicarrier AB, TioHundra AB och Locum AB. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Thomas Lööw, vd, LifeClean International AB 
E-post: thomas.loow@lifeclean.se 
Telefon: +46 70 795 59 35 

Om LifeClean International: 
LifeClean International grundades 2012 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: LCLEAN). 
LifeClean utvecklar och säljer LifeClean Desinfektion, en mer miljövänlig, patenterad high-level ytdesinfektion 
med unika egenskaper för avdödning av sporer, svampar, biofilm, bakterier och virus. Genom dotterbolagen 
Kempartner och Ocean erbjuder LifeClean ett helhetskoncept för miljövänligare rengöring. LifeCleans kemiska 
teknologi är skalbar inom flera områden. För mer information, besök gärna www.lifeclean.se.  
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