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Senzimes Vetenskapliga och Kliniska Råd
Nyheter: Uppsala, den 29:e december 2021. Senzime rapporterar från sitt arbete med bolagets 
Vetenskapliga och Kliniska Råd, ett arbete som samlar globala experter inom anestesiologi för 
innovativ omvärldsbevakning och strategiska insikter.

Vetenskapliga och Kliniska Råd (Scientific and Clinical Advisory Boards) är ett mycket effektivt sätt att 
samarbeta med experter inom anestesiområdet. Samarbetet ger oss möjlighet att diskutera ömsesidiga 
utmaningar och möjligheter, granska branschtrender samt samla insikt och återkoppling kring våra 
nuvarande och planerade produkter för att säkerställa att de svarar mot vårdpersonalen och 
sjukhusens behov.

Råden inkluderar professorer, läkare och sjuksköterskor som är vetenskapliga experter inom sina 
respektive områden. Det finns för närvarande tre aktiva forum, två Scientific Advisory Boards (US & 
Global) och en Clinical Advisory Board (Global). Besök gärna Senzimes  för mer information.hemsida

“Att förstå våra kunders behov och hur vi bäst svarar mot dem är en nyckelfaktor för vår framgång och vårt 
ömsesidiga intresse av att arbeta för patientsäkerhet. Vi strävar efter att leverera innovativ teknik som 
underlättar det viktiga arbete som utförs av anestesiläkare runt om i världen.” Pia Renaudin, VD Senzime.

Senzime grundades i Uppsala 1999 och bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholms huvudlista 
(ticker SEZI).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa 
patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning 
heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av 
neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i 
vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens 
riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre 
vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan 
narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och 
USA värderas till över 15 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (ticker SEZI) 
sedan 30 juni 2021. www.senzime.com
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