
 

 
 
 

Examensarbete på MediRox AB 
 

• Går du en grundutbildning inom biomedicin, kemi eller biologi? 

• Ska du göra ditt examensarbete under våren 2018? 

• Är du sugen på att tillämpa dina kunskaper för att utveckla produkter för 

framtidens diagnostik? 

• Vill du lära dig mer om kommersiell produktutveckling? 

• Är du målinriktad och besitter ett eget driv?  

• Är du en fena på att laborera? 
 

Då ska du söka examensarbete hos oss på MediRox! 
 

 

Om MediRox AB 

Medirox AB utvecklar, tillverkar och marknadsför reagens för koagulationsdiagnostik. Vi är, för 

flera produkter, marknadsledande i Norden. Bolaget har 19 anställda fördelade på Produktion i 

Studsvik utanför Nyköping, Marknad i Stockholm samt Forskning & Utveckling vid IKE på 

Linköpings Universitetssjukhus. Examensarbetet kommer vara förlagt vid enheten i Linköping. 
 

Om projektet 

Ditt projekt kommer att vara en del av ett större produktutvecklingsprojekt där vi tar fram nya 

reagens och kontroller för framtidens koagulationsdiagnostik. 
 

Projektet kommer innebära att vara med och designa, planera och experimentellt laborera fram 

en prototyp till en ny produkt inom koagulationsdiagnostik. Fokus kommer ligga på det 

experimentella. 
 

Under projektet kommer du ffa använda optiska klottingmetoder för mätning av 

blodkoagulation. Du kommer också att arbeta med frystorkning. I övrigt allmän labmetodik för 

att tillverka och analysera olika beredningar.   
 

Under projektet kommer du också få kunskap om haemostas och dess diagnostik, kommersiell 

produktutveckling samt komma i kontakt med regulatoriska krav för diagnostikprodukter (IVD-

direktiv ISO 13485). 
 

Ansökan 

Skicka din ansökan till eva.gohl@medirox.se så snart som möjligt och senast den 17/12. Ange 

”Examensarbete VT2018” i mejlets ämne (subject). 
 

I ansökan vill vi att du anger: 

• Vilken utbildning och ev inriktning du går. Bifoga gärna kursutdrag. 

• Varför du vill göra examensarbete hos MediRox. 

• Kort om dig själv, dina drivkrafter och intressen. 
 

Frågor 

Utvecklingschef Eva Göhl, eva.gohl@medirox.se, 0155-45 44 24, finns tillgänglig för frågor 

under perioden 1-15/12. 
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