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Information

Academic Resource
Academic Resource är en framgångsrik specialist
på Bemanning och Rekrytering inom Life Science.
Hör gärna av dig så berättar vi mer, för personlig
kontakt 0707 40 04 85
www.academicresource.se
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Akademiska sjukhuset
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Biotage formar och utvecklar morgondagens gröna kemi. Vår vision är
att bidra till en mer hållbar värld med människan och miljön i fokus.
Med innovativa separationsteknologier hjälper vi våra kunder att accelerera
läkemedelsforskning, förbättra diagnostik och effektivisera produktion hos
användare över hela världen. Biotage är ett globalt börsnoterat bolag med
huvudkontor i Uppsala.
Vimpelgatan 5, Uppsala • 018-56 59 00 • www.biotage.com

Forskningsperson.se
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CTC Clinical Trial Consultants AB utför kliniska studier
i människa, både friska och patienter. Huvudkontoret
och två av våra kliniker ligger i Uppsala. Vill DU hjälpa
till att föra forskningen framåt?
24 Dag Hammarskjölds väg 10 25
• Akademiska sjukhuset, ingång 85
Tel 018-30 33 00 • www.forskningsperson.se • www.ctc-ab.se

På Akademiska sjukhuset erbjuder vi sjukvård och
omvårdnad av högsta kvalitet med ett starkt engagemang.
Välkommen!
akademiska.se
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Flygstaben, FS

UPPSALA GARNISON

Biotage AB

Fresenius Kabi AB
Vi är ett globalt, marknadsledande företag specialiserat
på klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik.
Under mottot ”Caring for Life” sätter vi människan i centrum,
som patient, kund och medarbetare.
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Luftstridsskolan, LSS, Garnisonchef
Försvarsmaktens underrättelse- och
säkerhetscentrum, FMUndSäkC

Tel 018-64 40 00 • www.fresenius-kabi.se
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Du är här

Livsmedelsverket
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Läkemedelsverket
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Du är här
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Länsstyrelsen i Uppsala län
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Vi arbetar för länets utveckling, alla människors lika rättigheter,
välmående djur, en blomstrande landsbygd, en natur för alla
och en hållbar tillväxt.

STADSKARTAN

Besök oss på Bäverns gränd 17 eller
www.lansstyrelsen.se/uppsala

Ladda ner Informationstavlan här
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Vi arbetar med produkter som kan förbättra livskvaliteten för
människor. På anläggningen i Uppsala sker detta genom produktion
av Healon, ett hjälpmedel som används vid gråstarroperationer.

8

13

– geologi för ett hållbart samhälle

Tel 018-16 67 00 • www.jnjvc.com
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Välkommen till Uppsala
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Hör av dig till Kontaktcenter om du vill veta
mer om Uppsala och kommunens tjänster.

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten.
Vi möter samhällets behov av geologisk information.
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Tel 018-67 40 00 • www.sva.se • sva@sva.se

Science and education for sustainable life
SLU är ett universitet i internationell toppklass. Hos oss samlas
människor som bidrar till verklig förändring. Med kunskap och
handling skapar vi förutsättningar för en hållbar, levande och
bättre värld.
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Upplandsmuseet

Museum i domkyrkans torn
Mån-lör 10-16,
sön/helgdag 12.30-16
Tel 018-430 36 30
svenskakyrkan.se/uppsala/skattkammaren

www.olink.com
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Skattkammaren

Länsmuseum för Uppsala län
Tis-sön 12-17
Fri entré!
S:t Eriks torg 10
Tel 018-16 91 00
www.upplandsmuseet.se

Linnés hem och trädgårdar

Gör en tidsresa till 1700-talet
Linnés Hammarby (maj-september)
Linnéträdgården (maj-september)
Linnémuseet (bokade besök året runt)
Tel 018-471 28 38
www.linnaeus.uu.se
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Tel 018-471 00 00 • www.uu.se
11

Uppsala Monitoring Centre

Stiftelsen Uppsala Monitoring Centre arbetar globalt för läkemedelsövervakning och säkrare läkemedelsanvändning.
Vill du också främja patientsäkerhet världen över? Kontakta oss för
mer information om lediga tjänster inom forskning, produkt- och
systemutveckling, och många andra områden.
Bredgränd 7, Uppsala • job@who-umc.org • www.who-umc.org
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Tel 018-780 88 00 • www.orexo.se • Twitter, @orexoabpubl • LinkedIn

Välkommen till Uppsala universitet!
Utbildning, forskning och innovationer bidrar till en bättre värld.
Över 100 utbildningsprogram och 2 000 kurser att välja bland.
Konserter, utställningar och öppna föreläsningar för en bred publik.

TILL ALLA IMORGONPIGGA I UPPSALA
På Tyréns jobbar vi med samhällsbyggnad, med målet att
skapa bättre förutsättningar för dagens och framtidens städer.
Vill du arbeta med oss för en bättre imorgondag?
Se om vi har tjänsten för dig på tyrens.se

Orexo
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag med kommersiell verksamhet i USA
och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på
egen drug delivery-teknologi. Den egna produkten Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende är sedan 2013 lanserad på den amerikanska
marknaden. Orexo grundades 1995 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

www.slu.se
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Olink Proteomics

Olink är ett Uppsalabaserat globalt företag som utvecklar metoder för att upptäcka
biomarkörer och analysera protein i människor. Vår banbrytande teknologi används
av stora forskningsinstitut och läkemedelsbolag för att bättre förstå sjukdomars
uppkomst och utveckling, hitta nya läkemedel och följa upp behandling. Produkterna
används bland annat inom medicinska områden som hjärt- och kärl- sjukdomar,
cancer och neurologiska sjukdomar.

SVA – en expertmyndighet med beredskapsuppdrag
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Creating Tomorrow’s Vaccines Today

Kungsgatan 109, Uppsala • 018-16 17 00 • www.novavax.com

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT

FRISKA DJUR – TRYGGA MÄNNISKOR

Novavax AB
Novavax, med dotterbolag i Uppsala och huvudkontor i
USA, utvecklar vacciner mot olika infektionssjukdomar.
Verksamheten i Uppsala är fokuserad på tillverkning av
adjuvans, en tillsats som ökar vacciners effekt.

Stationsgallerian, Stationsgatan 12
Telefon 018-727 00 00
www.uppsala.se

Vi finns på Villavägen 18. Varmt välkommen!
Tel 018-17 90 00 • www.sgu.se

Tillsammans hjälper vi människor att se bättre

AMO UPPSALA AB, Johnson&Johnson Vision

© Stadskartan 2020

Sveriges geologiska undersökning

GE Healthcare
GE Healthcare arbetar för att öka kunskaperna om sjukdomar
och dess orsaker så att diagnostik och behandlingsmetoder
blir mer effektiva. GE Healthcare i Uppsala tar fram produktionslösningar för tillverkning av biotekniska läkemedel,
samt laboratoriesystem till forskningsinstitut och universitet.
www.gehealthcare.com
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Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 42 (Uppsala Science Park)
Tel 018-17 46 00 • www.lakemedelsverket.se
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www.galderma.com
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Galderma är världens största oberoende globala hudvårdsföretag.
I Uppsala ligger Galdermas globala center för estetiska produkter,
med ledande varumärken som Restylane®, Azzalure® och Sculptra®
i produktportföljen. Här arbetar 500 personer med innovation,
tillverkning, marknadsföring och försäljning.
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Besöksadress: Hamnesplanaden 5, Uppsala • www.livsmedelsverket.se

Galderma
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ETT MUSEUM OM FRED,
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
OCH MÖJLIGHETER.
17

Uppsala konstmuseum

Fredens Hus

Biotopia

Modern och samtida konst

Ons-fre 15-18, lör-sön 12-16
(Sommartid ons-sön 12-17)
Fri entré!
Uppsala Slott, ingång A2
Tel 018-50 00 08
www.fredenshus.se

Upptäck Upplands natur i Vasaparken
Tis-fre 9-17, lör-sön 11-17
(Sommartid tis-sön 11-17)
Fri entré!
Tel 018-727 63 70
www.biotopia.nu

Q-linea är ett innovativt forsknings-, utvecklings- och tillverkningsbolag vars fokus är utveckling av instrument och förbrukningsartiklar
för snabb och korrekt infektionsdiagnostik.
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Tis-sön 11.30-16, tors 11.30-20
(Sommartid mån-sön 11.30-16)

Dag Hammarskjölds väg 52A • Tel 018-444 36 10 • www.qlinea.com

Butik och café. Fri entré.
Uppsala slott, ingång E

Tel 018-727 24 82
uppsalakonstmuseum.se
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Uppsala Konsert & Kongress
Ligger vid Vaksala torg
ca 200 m från Resecentrum.
Tel 018-727 90 00
www.ukk.se

3 min från Resecentrum
Kungsgatan 53
Biljetter 018-14 62 00
www.uppsalastadsteater.se
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Stadsbiblioteket

Svartbäcksgatan 17
Mån-tor 9-20, fre 9-18,
lör 11-16, sön 13-16
Besök gärna vårt café!
Läs mer på bibliotekuppsala.se

Recipharm Uppsala AB

Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika
former, produktion av material till kliniska prövningar och aktiva
substanser samt farmaceutisk produktutveckling.
Koncernen har cirka 3 500 anställda. Recipharm i Uppsala är
en global kontraktstillverkare av läkemedel och har idag ca 200
anställda personer. Vi är i ett mycket spännande utvecklingsskede.
Tel 018-164000 • www.recipharm.com

STADENS
BULTANDE
HJÄRTA
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Q-linea

Världsledande diagnostik för bättre hälsa
Thermo Fisher Scientific kombinerar över 50 års erfarenhet med
banbrytande teknologi för blodtestsystem som hjälper vården att
ställa bättre diagnoser inom områdena allergi, astma och autoimmuna
sjukdomar. Våra resultat kan leda till effektivare behandling och att
patienten känner sig säkrare i vetskapen om hon har en allergi eller inte.
Våra produkter exporteras till fler än 3000 laboratorier i över 70 länder.
© Inceptum Media AB

•

www.inceptummedia.se

