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Nyrekrytering ska öka Qlucores 
försäljning
Nasdaq First North-listade Qlucore har rekryterat Fredrik Hellborg för att förstärka 
försäljningen inom diagnostiksegmentet. Fredrik Hellborg kommer närmast från 
Qiagen där han arbetat som Market Development Manager inom klinisk genomik och 
precisionsmedicin. Hans fokus är att etablera Qlucores mjukvaror på marknaden för 
klinisk cancerdiagnostik. Fredrik Hellborg tillträder tjänsten den 15 augusti.

Fredrik Hellborg är molekylärbiolog från Stockholms universitet med en 
doktorsavhandling på Karolinska Institutet inom experimentell tumörbiologi. Han har en 
gedigen erfarenhet av försäljning och utveckling inom Life Science. Han har tidigare 
arbetat med försäljning på VWR, som är en stor distributör av labbmaterial, varit med och 
byggt upp Pico Vitros säljkanaler och arbetat med affärsutveckling på Sophia Genetics, 
ett innovativt företag inom analys av sekvensdata.

”Fredrik Hellborg kommer bidra till vår ökande försäljning, dels genom sitt nätverk, dels 
genom gedigen erfarenhet av att möta labbens behov inom cancerdiagnostikområdet – 
vad som efterfrågas och hur vi bäst möter den, säger Carl-Johan Ivarsson, Qlucores vd.

”Qlucore ser till att forskningen kommer patienterna till nytta. Det är här jag vill vara med 
och bidra. Det som lockade mig är att deras idé är så bra, att kunna tolka och visualisera 
så stora mängder data, och att man dessutom gör det med inriktning på analytiker och 
behandlande läkare, säger Fredrik Hellborg och fortsätter:

”Det finns en väldig stor potential i Qlucore. Att mjukvaran är modulär tror jag är en styrka 
samt att Qlucore på ett tidigt stadium fokuserat på godkännande enligt IVDR, det nya 
regulatoriska regelverket för diagnostik, gör att de har en stor fördel när detta nu 
realiseras”.
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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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