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IVF Sverige opnar nýja og fullkomna tæknifrjóvgunardeild í
Reykjavík – IVF Klíníkin Reykjavík
Nú eykur sænska fyrirtækið IVF Sverige umsvif sín á Norðurlöndunum með því að
opna nýja og fullkomna tæknifrjóvgunardeild í Reykjavík. IVF Sverige er stærsti
aðilinn í þjónustu og meðferð ófrjósemi á Norðurlöndunum og rekur 8 deildir í
Svíþjóð, Noregi og nú einnig á Íslandi.
Í febrúar opnar IVF Sverige nýja tæknifrjóvgunardeild í Reykjavík. Deildin verður rekin í
samstarfi við Snorra Einarsson og Ingunni Jónsdóttur fæðinga– og kvensjúkdómalækna
sem bæði fengu menntun og þjálfun í faginu í Svíþjóð og Steinunni Þorsteinsdóttur
lífeindafræðing. Samhliða opnun nýju deildarinnar kaupir IVF Sverige ART Medica og
leggur niður starfsemina þar. Nýja deildin er staðsett í sérinnréttuðu húsnæði fyrir
starfsemina í Glæsibæ og verður búin nýjum fullkomnum tækjum og búnaði.
-

Við fáum mikinn mannauð inn í fyrirtækið með þessu reynslumikla nýja
samstarfsfólki á deildinni í Reykjavík. Við höfum þróað aðferðir og
tækni í Svíþjóð sem eru á heimsmælikvarða og það er mjög spennandi
fyrir okkur að geta flutt þetta til Íslands. Það er hiklaust stefna okkar að
gera deildina í Reykjavík að einni af bestu tæknifrjóvgunardeildum
Evrópu, segir Henrik Hernander, forstjóri IVF Sverige.

Með opnun IVF Klíníkurinnar Reykjavík verður með nýjustu tækni og aðferðum hægt að
bjóða þeim sem kljást við ófrjósemi á Íslandi upp á meðferðir sem jafnast á við það besta
á alþjóðlegum mælikvarða.
-

Það að vera partur af stóru fyrirtæki eins og IVF Sverige gerir okkur
kleift að bjóða upp á hágæðameðferðir með nýjustu tækni sem annars
væri erfitt í okkar litla samfélagi. Það er ómetanlegt að fá aðgang að öllu
fagfólkinu í fyrirtækinu og allri þeirri þekkingu sem það hefur skapað í
gegnum árin. Þetta er lifandi fyrirtæki sem vill sjálft þróa aðferðir og
tækni og stundar rannsóknir í ríkum mæli. Þetta samstarf gerir okkur
mögulegt að fylgjast með, þróa og taka upp nýjustu aðferðir
sjúklingunum til hagsbóta, segir Snorri Einarsson yfirlæknir á IVF
Klíníkinni Reykjavík.

Á Íslandi eru gerðar um 450 glasa- og smásjárfjóvganir á ári. IVF Klíníkin Reykjavík
kemur til með að bjóða upp á nýjustu aðferðir í ófrjósemismeðferðum eins og til dæmis
eggjafrystingu, ræktun fósturvísa í skápum tengdum myndavélum (time-lapse) og
kímblöðruræktun (blastocysturæktun).
IVF Klíníkin Reykjavík er áttunda deildin í IVF Sverige. Með opnun deildarinnar styrkir
fyrirtækið stöðu sína sem stærsta fyrirtækið á Norðurlöndunum á sviði ófrósemis- og
tæknifrjóvgunarmeðferða.
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IVF Sverige er stærsta fyrirtæki Norðurlandanna á svið tæknifrjóvgana. Fyrirtækið var
stofnað af læknunum Steffan Lundberg og Håkan Wramsby árið 2000 og er í dag í eigu
stofnendanna ásamt sjálfseignarstofnuninni Promobilia. Promobilia er sjálfseignarstofnun
sem rekin er í þeim tilgangi að styðja við þróun hjálpartækja fyrir fatlaða. IVF Sverige
rekur einnig fyrirtækið IVF research Sweden AB sem heldur utan um rannsóknir og þróun
innan ófrjósemi og ófrjósemismeðferða. Innan deilda fyrirtækisins í Svíþjóð, Noregi og
brátt Íslandi eru framkvæmdar um 7000 glasa- og smásjárfrjóvgunarmeðferðir á ári.
Stærð okkar og mannauður gerir okkur kleift að vera í fremstu röð og bjóða upp á
þjónustu og meðferðir byggðum á nýjustu og bestu þekkingu hverju sinni.
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