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Qlucore gör strategisk rekrytering för 
kliniska marknaden
– Utser erfarne Erik Söderbäck till försäljningschef för diagnostik.

Nasdaq First North-listade Qlucore – vars mjukvaror skapar förutsättningar för en 
snabbare, bättre och mer precis cancerdiagnostik – anställer Erik Söderbäck som 
försäljningschef för Diagnostik. Erik Söderbäck har över 30 års erfarenhet av DNA-
sekvensering och kommer närmast från QIAGEN Europa där han ansvarat för 
marknadsutveckling av produkter och lösningar för klinisk genomik. Han tillträder 
tjänsten den 7 april.

Erik Söderbäck är disputerad växtfysiolog och mikrobiolog med mer än 30 års erfarenhet 
av DNA-sekvensering och analyser. De senaste 20 åren har han arbetat med produkter 
och försäljning inom skilda applikationer baserade på storskalig DNA- och RNA-
sekvensering.

– Genom Eriks Söderbäcks kompetens och stora erfarenhet inom diagnostikområdet 
finns mycket goda förutsättningar för att Qlucore kan accelerera etableringen på 
marknaden för klinisk cancerdiagnostik. Där han har god kännedom om marknaden 
samt vad kunder och partners är i behov av, säger Carl-Johan Ivarsson, Qlucores vd.

I början av 2000-talet deltog Erik Söderbäck i utvecklingen av metoder och applikationer 
vid företaget Pyrosequencing i Uppsala, som senare ingick i QIAGEN. Han har också 
arbetat som på amerikanska IonTorrent och Life Technologies, i dag ThermoFisher 
Scientific.

– Det jag har gjort tidigare är helt i linje med Qlucores verksamhet och utveckling. Jag 
kommer att bidra till att introducera Qlucores mjukvaror inom klinisk diagnostik på 
marknaden, säger Erik Söderbäck.

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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