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Vår vision

Vår metod ska bli förstahandsalternativet för behandling av patienter med prostatacancer, vid 
såväl primär prostatacancer som återfall.

På sikt ska metoden utvecklas för behandling av fler former av inre solida tumörer. Exempelvis 
cancer i bröst, bukspottkörtel samt huvud- och halsregionen. 



Diagnostik och behandling av prostatacancer

Källa, 2022: https://www.marketdataforecast.com/market-reports/prostate-cancer-market

• Fler drabbas - vanligaste cancerformen 
bland män

• Fler diagnostiseras (bättre diagnostik)
• Fler sofistikerade (kostsamma) 

behandlingsmetoder

• Initial målmarknad – återfall i prostatacancer
• I Inga andra vedertagna behandlingsalternativ 

än hormonbehandling livet ut 
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Market Growth

Total marknad beräknad värd ca 91 miljarder dollar år 2025



Unik teknologi
Individanpassad behandling av 

invärtes solida 
cancertumörer

Stark patentskydd

Hög relevans

Det behövs effektiva 
behandlingsalternativ till 

hormonbehandling

Det behövs alternativ med 
färre biverkningar som ger 

högre livskvalitet 

Stor global
marknadspotential på en 

växande marknad 

Kostnadseffektiv behandling
“pay-per-use”

Låg/ingen investerings-
kostnad



Klicka här för att se film om tekniken

https://www.youtube.com/watch?v=pYnpQN3ltMQ&t=4s


Ett år fortsatt starkt präglat av pandemin
• Kontinuerlig dialog med våra sjukhus men…

• Studier pausades för fokus på pandemin
• Inrese- och eller besöksförbud samt rigorösa kontroller när det väl släppte
• ”Vårdskulder”

• Mot slutet av året kunde vi besöka London och Toronto för återuppta studien och 
utbilda personal på vår nya generations system

• I januari i år kunde vi besöka New York för att starta upp dem i studien
• Stark vilja att komma igång!

Året som gått – Kliniska studien 



• Samtliga sjukhus är nu igång med rekrytering
• En process där en presumtiv patient går igenom en screening för att avgöra om denne lämpar sig 

för deltagande i studien

• Dialog initierad med nya sjukhus att knyta till studien
• Vi för nu dialog med 6 nya sjukhus, i Europa och Nordamerika
• Vi räknar med att ha ett flertal av dessa kontrakterade och klara för att rekrytera och behandla 

patienter under Q4 2022

• Förenklat protokoll för att underlätta rekrytering av patienter
• Diskussioner med regulatoriska konsulter/experter om ”regulatory pathway”,  dvs väg 

framåt för regulatoriskt godkännande

Året som gått – Kliniska studien (forts.) 



• Utvecklingen av nästa generations system som även kan användas i vår studie slutförd
• Vi producerar nu system för att möta behov relaterat till att fler sjukhus ansluts

• Nästa generations system godkänt av FDA och Health Canada
• Samarbete med tyska MedCom för integration av deras medicinska bildbehandlingsteknik

• Möjliggör en avsevärt förbättrad behandlingsprecision och underlättar arbetsflödet

• Intensivt arbete med att säkerställa ett väl fungerande QMS (Quality Management System) 
ledde till att vi erhöll ISO 13485 certifiering Q1 2022.

Året som gått – R&D och regulatoriskt



• Starkt intresse från urologer 
• Behov av nya effektiva behandlingsmetoder med färre biverkningar,  både 

för patienter med återfall i prostatacancer och för primär behandling.
• Vi har en patenterad teknologi som möjliggör en unik och individanpassad 

behandling
• Dialog med ett flertal nya välrenommerade sjukhus 
• Räknar med att ha knutit flera av dem till studien under 2022.

• Ambitionen är att vi ska ha slutfört rekrytering och behandling av patienter i 
vår andra del av studien under 2022.

Framåtblick



• Fortsatt fokus på att öka takten i patientrekryteringen
• Fler sjukhus
• Fler patienter per sjukhus

• Regulatoriskt- och etiskt godkännande för studien på marknader där vi 
rekryterar nya sjukhus

• Diskussion med regulatoriska experter och FDA avseende utformning av en 
kommande fas 3 studie.

Framåtblick (forts.)



• Till våra aktieägare för ert förtroende och engagemang!

• Till nuvarande styrelse för ett gott samarbete och stöd!

• Till mina medarbetare för er målmedvetenhet och starka engagemang! 

Slutligen…Ett stort tack!


