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Qlucore utser ny Head of R&D
Svenska mjukvaruföretaget Qlucore – listat på Nasdaq First North – utser Ulf Ahlfors till 
Head of R&D. Ulf Ahlfors kommer närmast från Assa Abloy i rollen som produktchef. 
Han tillträder tjänsten den 7 februari, 2022.

Ulf Ahlfors är dataingenjör och doktor inom telekom- och internetteknologi och har 
gedigen erfarenhet av att kombinera smart teknik med innovation från bland annat Axis 
Communications och SwitchCore. Han var också med från start i tillväxtbolaget Sinch.

“Qlucore var ett enkelt val. Att få möjlighet att verka i ett bolag med forskningsnära 
verksamhet och få vara med och ta fram smarta tillämpningar runt denna banbrytande 
mjukvara attraherar mig. Dessutom är det mycket tillfredställande att mjukvaran handlar 
om att bidra till både bättre diagnostik och behandlingsmetoder för människor som 
drabbas av cancer”, säger Ulf Ahlfors.

“Ulf’s kompetens och erfarenheter kommer att passa teamet perfekt vad gäller tillväxt 
inom forskningsområdet men också i uppskalningen inom diagnostikområdet”, säger 
Carl-Johan Ivarsson, vd på Qlucore och fortsätter:

“Han har en perfekt kompetensmix, dels från olika typer av industribolag, dels att han är 
van att kombinera internetteknologi, matematik och statistik med innovation, vilket 
bådar gott för vår tillväxt och expansion”.

Qlucores programvaror skapar förutsättningar för en bättre cancervård. Det möjliggörs 
genom avancerad visualisering som utgår från matematik och biologi, och gör det 
enklare för patologer och analytiker att ställa en snabbare och mer precis diagnos.
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Om Qlucore

Qlucore är en ledande leverantör av den nya generationens intuitiva 
bioinformatikprogramvara för forskning och precisionsdiagnostik. Qlucores uppdrag är 
att göra det lättare att analysera de stora mängderna av komplexa data som genereras av 
innovationer inom genomik och proteomik genom att tillhandahålla kraftfulla 
visualiseringsbaserade analysdataverktyg. Programvaran Qlucore Omics Explorer är en 
programvara för forskning inom läkemedelsforskning, livsmedelsforskning, växt- och 
bioteknikindustrin samt den akademiska världen. Programvarorna Qlucore Diagnostics 
och Qlucore Insights är plattformar med inbyggd AI-baserad maskininlärning för 
kompanjons- och precisionsdiagnostik. Qlucore grundades 2007 och har idag kunder i 
cirka 25 länder runt om i världen, med försäljningskontor i Europa och Nordamerika, och 
distribution i flera länder i Asien. Qlucore är noterat på Nasdaq First North Growth market. 
www.qlucore.com
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