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DOXA OCH MALMÖ HÖGSKOLA INLEDER LÅNGSIKTIGT SAMARBETE 

 

Det uppsalabaserade dentalföretaget Doxa AB och Odontologiska fakulteten, Malmö 

högskola sluter ett treårigt samarbetsavtal. Samarbetet som omedelbart påbörjas omfattar 

bland annat prekliniska och kliniska studier samt utvärdering av nya produkter.  

Professor Ann Wennerberg vid Odontologiska fakulteten kommer initialt att fungera som 

fakultetens koordinator. 

 

I en kommentar till samarbetet säger Doxas VD Fredrik Alpsten: 

 

”Det är mycket glädjande för Doxa att under de närmaste åren kunna samarbeta med 

Odontologiska fakulteten, Malmö högskola och därmed med en av de mest progressiva och 

välrenommerade odontologiska fakulteterna i världen. Doxa har en fantastisk teknologi men 

vi är beroende av att kunna utvärdera våra produkter tillsammans med experter inom olika 

odontologiska ämnesområden. Vi är övertygade om att fakulteten vid Malmö högskola starkt 

kommer att kunna bidra till detta.” 

 

Dekanus Lars Bondemark vid Odontologiska fakulteten deklarerar att: 

 

”Doxa AB är ett innovativt företag med en unik inriktning och har en potential att utveckla 

nya och hållbara biokeramiska produkter avsedda för tandvården. I samarbetet utnyttjas 

fakultetens internationellt erkända kunskaper och erfarenheter av att utvärdera olika 

biomaterial inom tandvården. Samarbetet är helt i linje och i fas med Malmö högskolas 

övergripande policy och strategier att utveckla och utöka samarbetet med externa aktörer och 

finansiärer. En stor fördel är att avtalet är långsiktigt och löper över tre år med möjlighet till 

förlängning.” 

 

Frågor besvaras av: 

Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 

Dekanus Lars Bondemark, tel: 040-665 84 54. 

 

Doxa AB 

Fredrik Alpsten, VD, tel: 018-478 20 60, mobil 070-667 31 06. 

 

 
Om Doxa AB 

Doxa är ett i Uppsala baserat dentalföretag som utvecklar biokeramiska produkter. Bolaget har för närvarande 17 anställda. Ceramir C&B, 

den första i en rad planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement för permanent cementering av kronor 

och broar. SLS Invest AB (dotterbolag till Sjätte AP-fonden) är bolagets största aktieägare vid sidan av cirka 1300 övriga aktieägare. 

 

Om Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 

Odontologiska fakulteten inom Malmö högskola bedriver såväl grundforskning som direkt tillämpbar patientnära klinisk forskning och 
fakulteten är del i ett vittförgrenat nätverk regionalt, nationellt och internationellt. För det specialiserade näringslivet fungerar fakulteten 

också som samarbetspartner och en uppslagsrik kunskapsresurs. Dessutom har Malmö stads invånare i sextio år erbjudits kvalificerad 

tandvård på fakulteten.  

 


