
DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN QADVIS AB

”QAdvis är medtechbolagens  
kompletta regulatoriska partner”
Vi fyller en nyckelfunktion som specialistrådgivare för många medtechbolag. Drivkraften att bygga upp en verksamhet från grunden med en helt 
unik kultur var stark. –Vår ambition är att fortsätta utveckla bolaget i den riktning vi har idag och också fortsättningsvis erbjuda marknadens  
absolut vassaste specialister, säger de båda ägarna Nils-Åke Lindberg och Robert Ginsberg. TEXT: ANNIKA WIHLBORG

Sedan 2013 hjälper vi medicinteknikbolag på konsultbasis med exempelvis strategisk 
planering, lagkrav, riskhantering, klinisk evidens och kvalitetssystem samt teknisk  
dokumentation för medicintekniska och in vitro diagnostiska produkter. Våra kunder är allt 
från små innovativa bolag till de största, globala bolagen. Läs ännu mer på qadvis.com

OM QADVIS

QAdvis AB är baserat i Sverige med två kontor, i Lund och Stockholm. 25+ seniora och expertkonsulter 
som hjälper kunder i Europa och över hela världen. Aktiv medlem av European Association of Authorized 
Representatives (EAAR).  En av grundarna av UK Responsible Person Association (UKRP) med kontor i 
Storbritannien.

SNABBFAKTA
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Medtech är en spännande 
bransch med en hög ut
vecklingstakt. Att utveckla 
medtechprodukter har på 

senare år blivit alltmer komplext. 
QAdvis fungerar som en extern specialist
rådgivare för medtechbolag, både 
inter nationellt och på hemma plan. 
MedTech innefattar ett brett spektrum 
av produkter såsom, ventilatorer, 
mjukvaruprodukter, expertsystem med 
AIupplägg, journalsystem, implantat, 
cancertester och så vidare. Allt omfattas 
av samma begrepp. –Det känns bra att 
vara med och göra nytta genom att 

utveckla säkra och effektiva produkter 
för användare och patienter, säger 
Robert Ginsberg. 

Kunderna utbildas. Kurser och stöd 
tillhandahålls kring regulatorisk och 
klinisk strategi, standarder, inter
nationella regelverk, eller det senaste 
från vårt arbete i olika kommittéer och 
arbetsgrupper inom EUkommissionen. 
–Vi bjuder på en basnivå av kunskap, 
webinars, seminarier, filmsnuttar  
och vi har mycket information på 
hemsidan, LinkedIn och Youtube,  
säger Robert Ginsberg. 

Internationell expansion med starka 
team. Ambitionen är främst att QAdvis, 
som i dagsläget består av 26 medarbetare 
med kontor i Kista och Lund, ska fort satt 
utvecklas som ett unikt kompetent och 
heltäckande konsult bolag inom regula
toriska frågeställningar. –Vi planerar 
fortsätta på den internationella vägen 
och startade t ex för ett år sedan ett 
systerföretag i UK. –Vi bygger vidare på 
vår företagskultur där alla medarbetare 
har stor frihet under ansvar och kan 
själva påverka alltifrån sitt löneupplägg 
till hur de vill arbeta och utvecklas, 
säger NilsÅke Lindberg.
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