
 

Företagsnamn webpage E-mail tel: Inriktning

3H Biomedical AB www.3hbiomedical.com info@3hbiomedical.com 018-504400 producerar och säljer celler, antikroppar mm

Adecco www.adecco.se uppsala@adecco.se 018-65300 personal och business service

Advanced Medical Optics AMO www.advancedmedicaloptics.com 018-166700 utveckling av avancerad medicinsk optik

Aprovix AB www.aprovix AB 018-527490 Självtest för cervical cancer

ARA Life Sciences AB www.aralifescience.se ara@aralifescience.se 018-8434413

Konsultbolag för utveckling och kommersialisering av 
vetenskapliga upptäckter inklusive sjukdomsbehandling och 
diagnostik.

AroCell AB www.arocell.com info@arocell.com
Utveckling och kommersialisering av biomarkörer för
 cancediagnistik, progniois och terapi

Assist Medical Sweden AB jan.jcl@telia.com  017-20604
kontraktsforskning i samarbete med medicinska
 företag

ATM Maskin AB www.atmaskin.se anders@atmaskin.se 018-539201

                                                       
Konsultbolag inom mekanisk konstruktion, produktutveckling och 
projektledning inom medicin och bioteknologi

Avancia Life Science Consulting avancia@telia.com 018-507134

Konsultbolag, som erbjuder  marknadsanalyser och 
affärsutveckling inom farmaceutisk och 
biotekniska sektorer

Beactica AB www.beactica.com info@beactica.com 018-560880 Drug discovery, metoder för interaktioner mellan biomolekyler

Biacore AB (General Electric) www.biacore.com 018-675700
Protein interaction analysis. Diagnostik, Antikroppskaraktärisering 
mm

BioAgri AB www.bioagri.se info@bioagri.se 018-674900
Utveckklar och säljer produkter för biologisk kontroll
 och tillväxt

Bioimics AB
www.allabolag.se/5566092507/
verksamhet

018-152190
704259138 Företag för forskning och utveckling av nya antibiotika

BioReach AB www.bioreach.se Kerstin@bioreach.se 
018-300182

070-6598063
Konsultföretag inom vetenskaplig marknadsanalys, 
vetenskapliga skrifter mm

Biostapro AB
018-672535

070-3465737

Verkam inom vaccinindustrin. Distrubuerar patent genom 
försäljning eller licensering 

Life Science företag i Uppsalaregionen



Biotage AB www.biotage.com info@biotage.com 018-565900

Utvecklar och marknadsför instrument, mjukvara och reagens 
mm. till 
biotekniksektorn

Bioventia Holding AB www.bioventia.com consultant@bioventia.com 018-555300
Konsultbolag med tjänster inom affärsutveckling, marknadföring, 
försäljning, forskning och utveckling, produktion och finansiering

Biovica AB www.biovica.com simon@biovica.com 018- 572427

Utveckling av in vitro produkter för diagnos, uppföl-
ning och behandling av tumörer och andra sjukdomarmed viral 
patogenes

C-rad www.c-rad.se info@c-rad.se 018-666930 Verksam inom radioterapi för förbättrad cancervård

Conlega HB www.conlega.com 
camilla.huse.bondesson@conleg
a.com 070-6668209 Konsulter i kommersialisering av Life Science produkter

Corline Systems AB www.corline.com info@corline.com 018-713090
Utvecklar och marknadsför unik patenterad 
heparinteknologi

Cybernetics AB www.cybernetics.se info@cybernetics.se 073-0333092

Inom läkemedelsbranschen, Life Science, är en av våra
 specialiteter kvalitetssäkring och validering mot gällande 
myndighetskrav.

Decipher Genetics AB
http://www.allabolag.se/
5565205225 018-4714803

forskningsbaserat företag specialiserad på forensic 
DNA analys

Doxa AB www.doxa.se info@doxa.se 018-4782000
Utveckling, marknadsföring och försäljning av Bio-
material som bl.a. kan användas för att reparera ben

Eribis Pharmaceuticals AB www.eribispharma.se herman.krapf@eribispharma.se 070-6665095
Utveckling avnya peptidkandidater för ny och förbättrad 
behandling inom det cardiovaskulära fältet

Eureda KB www.eureda.com 018-591633
Konsultbolag. preklinisk och klinisk vetenskap. Minimera tiden 
förintroduktion på marknaden

Everygene AB www.everygene.com marta.alarcon@genpat.uu.se 0709-831744
Identifiering av genetiska biomarkörer för autoimmuna
reumatiska sjukdomar genom genetisk analys

Forskarpatent i Uppsala AB www.fpatu.se par.svanstrom@patent.uu.se 018-4711820
Support till forskare vid uppsalas universitet vid
 kommersialisering avderas forsknignsresultat.

Fresenius Kabi AB www.fresenius-kabi.com
info-sweden@fresenius-
kabi.com 018-644000 produkter med specialité infusion och nutririonsterapi

GE Healthcare Biosciences  AB www.gehealthcare.com 018-612 00 00 Diagnostik, genomik och läkemedel

GEMS PET Systems AB info@gemedical.se 018-4957700
Tillverkar system for isotop-produktion som ska
användas med PET-kameror

Gyros AB www.gyros.com information@gyros.com 018-566300
Utvecklar, tillverkar och marknadsför apparater för
screening av proteiner. Baseras på microfluiditet

Innoventus Project AB www.innoventus.com info@innoventus.se 018-500030 Investerar i tidiga projekt

Isconova AB www.Isconova.se 018-671019 adjuvanta plattformar för vaccintillverkning och prod.

John Curling Consulting AB 018-290620 Konsulttjänster inom tillämpad biotecknologi



MAIIA AB
www.swedenbio.com/en/MembersCompa
nies/MAIIA/ Jan.Carlsson@maiia.se 070-5450211

Ny teknologi: 
Produkt: snabbtest för att upptäcka EPO doping. 

M&D Packaging AB www.m-dpackaging.se ss@m-dpackaging.se 018-422860
Konsulter med erfarenhet av utveckling av medi-
cinska och farmaceutisk packaging.

MEDECA PHARMA AB www.medeca.se 018-258530
Farmceutiskt företag specialiserat mot allergi och 
dermatologi

Medicago AB www.medicago.se info@medicago.se 018-561180
Produktion av biokemikalier som antikroppar, antigen 
mm. Kunder inom diagnostik och bioteknik.

Medical Products Octagon AB www.medprod-octagon.com info@medprod-octagon.com 018-558830
Företaget utvecklar och marknadsför medicinska innovationer 
som uppfunnits av medicinska professorer vid UAS

Mercodia AB www.mercodia.se info@mercodia.se 018-570070
Utveckling och försäljning av diagnostiska 
immunoassay kits

Miab Mälarinvest AB miab@vialen.com 018-656770
Utvecklar reagens för allergitestning. Produkterna
 marknadsförs av Phadia

Mikro Kemi AB www.mikrokemi.se info@mikrokemi.se 018-572200
Forskningsorganisation som servar den farmaceutiska industrin 
med metodutveckling, kemiska analyser mm

NTK Kemi AB www.ntk-kemi.se info@ntk-kemi.com 018-512230 Distribuerar produkter för GC, HPLC mm

Nucleotron Scandinavia AB www.nucleotron.com info@nucleotron.com 018-565000
Företaget utvecklar och försäljer produkter för radioterapeutisk 
behandling av cancer

OctaPump AB www.medprod-octagon.com info@medprod-octagon.com 018-558830
OctaPump AB utvecklar och säljjer Injektionssystem
 för medicinskt bruk

Olink Bioscience AB www.olink.com info@olink.com 018-4443970
Kommersialisering av produkter och teknologier för
analyser av biomolekyler

ONCOLOG MEDICAL QA AB www.oncolog.net info@oncologmedical.com 018-194565

Företaget utvecklar, producerar och marknadsför ett antal 
produkter mm för kvalitetssäkring av klinisk radiote-
rapibehandling för cancer

Orexo AB www.orexo.com info@orexo.com 018-7808800

Farmaceutiskt företag som fokuserar på att
identifiera suboptimala terapeutisk karaktäristik av 
existerande produkter och utveckla mer lämpliga

OxThera AB www.oxthera.com info@oxthera.com 018-244045 Kliniskt Bioteknikföretag med sin första produkt i fas III.

Pegasus lab www.pegasuslab.se
info.pegasuslab@eurofins.
se 018-681080 Kemisk och mikrobiologiska analyser av miljö inomhus

Phadia AB www.phadia.com marketing@phadia.com 018-165060

Utvecklar och säljer kompletta blodtestsystem för
kliniska diagnoser av astma, allergi och andra autoim-
muna sjukdomar.

Pharma Consulting Group AB www.pharmaconsultinggroup.com
sverrre.bengtsson@
pharmaconsultinggroup.com 018-4723050

Forskningsorganisation som bl.a. erbjuder ledning av
 kliniska försök, dataprojekt, statistik  farmacovigilance  och 
medicinska skrivtjänster inom klinisk utveckling

Pharma SystemsPS AB www.pharmasystems-ps.com info@pharmasys.se 018-349500
Manufakturerar olika produkter som används i anestesi och 
intensivvård

Proffice Life Science www.proffice.se info@proffice.se 020-170 70 70 Bemanningsföretag lbl. a. till Life Science



Q-Med AB www.q-med.com info@q-med.se 018-4749000
Företaget utvecklar, marknadsför och försäljer medicins-
ka inplantat

Quintiles AB www.quintiles.se info.sweden@quintiles.com 018-4311000
Forskningsorganistationen erbjuder bl.a. kliniska studier för fas I - 
IV, biostatisktik mm

Radi Medical Systems AB www.radi.se radi@radi.se 018-161000 Utvecklar system för förbättrad patientvård

Reaction lab Sverige AB www.reaction-lab.com 018-149000
Distribuerar forsknings- och diagnostiska produkter
 och instrument till Life Science

ScandiDos AB www.scandidos.se info@scandidos.se 018-4723030
Utvecklar och marknadsför system för kvalitetskont-
roll av dosimetrar för intensiv modolerad radioterapi

Scanditronix Wellhöfer AB www.scanditronix-weehofer.com info@scxmedical.se 018-180700 Partikelacceleratorer och radioterapi

Senzime Point of Care AB www.senzime.com info@senzime.com 018-515640
Utveckling av ett nytt online system för mätning i kom-
plexa medier. Systemet baseras på biosensortekn.

SIK inst för Livsmedel och Bioteknik www.sik.se info@sik.se 018-188527
Strategisk och tillämpad forskning inom livsmedel 
och bioteknologi

Slottskällans bryggeri www.slottkallan.se info@slottskallan.se 018-155800 Öltillverkning

SLU Holding AB www.sluholding.slu.se 018-672535 Kommersialisering av kunskap och affärsidéer

Smerud Medical Research Sweden AB www.smerud.com hq@smerud.com 018-349478
Kliniska projekt fas II och III studier Drug development Consulting 
för snabbare introduktionpå marknaden

Solvay Pharma AB www.solvay-pharma.se info@solvay-pharma.se 018-172900 Ny drog för behandling av Parkinssons sjukdom

Statisticon AB www.statisticon.se info@statisticon.se 018-182230 Statistik och dataföretag i bioteknikbranchen

Svanova Biotech AB www.svanova.com info@svanova.com 018-654900
Produkter för diagnos av infektionssjukdomar hos
 husdjur och kreatur

Synphora AB www.synphora.com info@synphora.com 018-512076 forskning om droger baserade på prostaglandiner

Thalassa AB
www.infodirekt.se/item/
197201# ake@thalassa.com 018-516181

Konsultbolag, verksam inom testning av biologisk toxi-citet och 
ekotoxiska undersökningar och utvärderingar.

Uppsala Imanet AB www.uppsala.imanet.se info@uppsala.imanet.se 018-666800 Pet-centrum inom GE-koncernen

Uppsala universitet Utveckling AB www.uuab.uu.se info@uuab.uu.se 018-4711842
Identifierar och supportar processen att kommercia-
lisera affärsiddéer, som utvecklats inom UU

Visioner Biomedical AB www.visionar.se info@visionar.se 018-154420 Erbjuder kunskap till företag främst med vivo-studier

W&W Management & Design AB 0709-428303
Erbjuder management kompetens till företag inom Life
 Science



Wonder Design AB www.wounderdesign.se sven@wounderdesign.se 18 Industridesign, arbetar för många bioteknisak företag

Åmic AB www.amic.se info@amic.com 018-521640
Speciell teknik som används till diagnsotiska test eller
lab.system












