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Pressemeddelelse 

København, 5. maj 2022 

 

Susanne Søeborg, ny landechef for 

Key2Compliance i Danmark  
 
Medtech- og Pharma rådgiverne Key2Compliance åbnede en afdeling i Danmark for lidt over 

en måned siden. Nu har virksomheden fået en dansk landechef. ”Jeg ser frem til at hjælpe 

danske virksomheder med at få deres produkter på markedet”, siger Susanne Søeborg.  

 

Susanne Søeborg har omfattende erfaring inden for Medtech-sektoren. Hun har en kandidatgrad i 

biologi og kommer fra en stilling hos Radiometer Medical.  

 

”Jeg har over de sidste fjorten år arbejdet med salg og vejledning indenfor IVD-udstyr. Jeg kommer 

fra firmaer, der udvikler og producerer IVD udstyr. Jeg arbejdet med salg til hospitaler, så jeg har 

stor erfaring inden for både produktkvalitet og det kommercielle.” 

 

”Desuden har jeg undervist læger og sygeplejersker på hospitaler og set, at sundhedssektoren har 

stort behov for innovative løsninger, der både hjælper sundhedspersonalet i deres arbejde og som 

fremmer behandlingen af patienter”, tilføjer hun. 

 

Key2Compliance’s ambition er at vokse markant på det danske marked. Planen er fortsat at 

rekruttere danske konsulenter inden for Medtech og Pharma, med særligt fokus på kvalitetssikring 

og regulatoriske krav. De har allerede et tæt samarbejde med den erfarne konsulent Per H 

Damgaard, som kun er blevet styrket siden etableringen af den danske afdeling.  

 

Susanne Søeborg ser væsentlige muligheder for virksomhedens vækst i Danmark.  

 

”Danmark er et førende land, når det kommer til forskning og udvikling inden for sundhedssektoren. 

Fra regeringens side er der stort fokus på denne udvikling. Kravene for Pharma og Medtech 

virksomheder er blevet, og vil fortsat blive, strengere. Det bliver vanskeligere for virksomhederne at 

løse de regulatoriske udfordringer, som de skulle stå over for, og de vil derfor få brug for hjælp med 

denne øgede kompleksitet”. 

 

Key2Compliance CEO, Jan Hellqvist, deler Susanne Søeborgs analyse af det danske marked. 

 

”Susannes erfaring, drive og viden vil gøre er stor forskel, og jeg ser frem til at støtte hende i 

arbejdet med at løse vores problemstillinger, rekruttere personale og udvide vores drift i Danmark. 

De kommende år bliver spændende og begivenhedsrige”, siger han. 
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Key2Compliance samarbejder med virksomheder inden for medicinsk udstyr, IVD, og Pharma 

inden for seks forretningsområder: 

 

• Kvalitetssikring af medicinsk udstyr 

• Regulatoriske krav  

• Biologiske evalueringer og toxikologi 

• Klinisk udvikling  

• Pharma QA  

• Uddannelse og kurser  

 

Key2Compliance blev grundlagt i 90’erne af Anna Lundén og Lars-Eric Ellow. Symbioteq, der 

opkøbte Key2Compliance sidste år, blev grundlagt på samme tid af Tomas Camnell. Anna Lundén 

og Tomas Camnell er stadig i virksomheden. 

 

Information findes på adressen www.key2compliance.com 

 

For yderligere information kontakt venligst Jan Hellqvist, CEO: 

+46 705612519 

Jan.Hellqvist@key2kompliance.com 
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