
 

Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) 
Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium 
kan avgöra om stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. 
Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och 
rehabiliteringskostnader för samhället. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och 
vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke. 
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Ny VD tillträder i januari 
 

Styrelsen har utsett Dag Jungenfelt till ny VD på Medfield Diagnostics med tillträde den  
1 januari 2013. Hans bakgrund inom forskning och utveckling gör honom synnerligen 
kompetent för de utmaningar som väntar Medfield Diagnostics de närmaste åren.   
Dag Jungenfelt är civilingenjör från Chalmers tekniska högskola och kommer närmast från 
en roll som forsknings- och utvecklingschef på Ericsson Microwave. Han har under hela sin 
karriär arbetat i gränsskiktet mellan teknikutveckling och försäljning. Dag har en gedigen 
och bred erfarenhet av ledarskap i större organisationer.  
 
”Vi är väldigt glada att kunna knyta en så erfaren ledare som Dag till Medfield. Samtidigt vill vi tacka Patrik 
Dahlqvist, för hans insatser i den tidiga utvecklingen av bolaget”, säger Stefan Jacobsson, styrelsens ordförande. 
”Nu kan Dag, med sin unika kompetens och erfarenhet inom projektledning, forskning och försäljning ta bolagets 
första kommersiella produkt till strokeavdelningar runtom i världen. Tiden för överlämnandet är bra då Medfield 
Diagnostics står inför en ny fas i sin utveckling. Under 2013 ska den första kommersiella produkten, 
övervakningsmössan för TIA-patienter, förberedas för lansering med slutfasen av produktutveckling, certifiering 
och CE-märkning på agendan. Vi är väldigt glada att Patrik inte helt lämnar oss utan kommer att fortsätta som 
konsult i bolaget så mycket han hinner under sin föräldraledighet.” 

 

 
Dag Jungenfelt, 
Ny VD på Medfield Diagnostics 
 
 
Medfield Diagnostics utvecklar, marknadsför och säljer diagnoshjälpmedel, som bygger på 
mikrovågsteknik, för strokepatienter som möjliggör behandling på kortare tid för personer 
med stroke genom rätt diagnos på plats, vid akutintag, strokeavdelningar och i 
ambulanser. 

 
Mer information på www.medfielddiagnostics.com 
 
Frågor besvaras av Stefan Jacobsson, Styrelsens ordförande Medfield Diagnostics AB  
på tel. 0709-100 150 eller stefan.jacobsson@jowa.se 
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