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Goldenberg Dermatology är första kliniken i USA att erbjuda SciBase's 
Nevisense-screening för tidig upptäckt av melanom 
 
Den 9 november 2017 meddelade SciBase att man fått sin första kommersiella order i 
USA och den första kliniken i USA som kommer att erbjuda Nevisense, för tidig upptäckt 
av malignt melanom och atypiska nevi, är Goldenberg Dermatology. Den välrenommerade 
dermatologi-kliniken i New York drivs av Dr. Gary Goldenberg och Dr. Kristina Goldenberg. 
Nyligen presenterades Nevisense på den mycket viktiga kongressen Fall Clinical 
Dermatology Conference som en av de tio viktigaste nya teknikerna inom detektion av 
hudcancer. 
 
-Vi är mycket glada över att kunna välkomna Dr. Gary Goldenberg och Dr. Kristina Goldenberg som 
våra första kunder i USA. Goldenberg Dermatology är en ideal första kund för oss, eftersom de 
stämmer in på den primära målgruppsprofil som vi har identifierat i vår lanserings- och 
tillväxtstrategi. Goldenberg Dermatology är en känd klinik med fokus på personlig dermatologi, 
cancerförebyggande och tidig upptäckt av cancer. Vi ser väldigt mycket fram emot att arbeta 
tillsammans med dem för att sprida ordet om Nevisense och dess fördelar, säger Simon Grant, VD 
SciBase. 
 
Goldenberg Dermatology, med Dr. Gary Goldenberg och Dr. Kristina Goldenberg i spetsen, är en 
heltäckande medicinsk och kosmetisk dermatologiklinik. De två dermatologerna har ett mycket 
personligt och anpassat tillvägagångssätt för sina patienter och fokuserar på kost, livsstil och 
övergripande hälsa för att formulera en långsiktig plan för att främja en optimal hudhälsa hos sina 
patienter. Detta holistiska och integrerade perspektiv innebär ett fokus på förebyggande och tidig 
upptäckt av hudcancer, inklusive malignt melanom, liksom andra aspekter av medicinsk och 
kosmetisk dermatologi. Kliniken strävar efter att formulera en heltäckande behandlingsplan för 
varje patients hudhälsa med hänsyn till behov, problem och välbefinnande. 
 
- Melanom är en av de dödligaste cancerformerna i USA. Förebyggande och tidig upptäckt av 
melanom bör vara ett fokus för varje dermatologimottagning. Vi är glada över att vara den första 
kliniken i USA att erbjuda Nevisense till våra patienter. Instrumentet gör att vi kan fokusera på 
lesioner som är onormala och upptäcka dessa så tidigt som möjligt, vilket kan rädda våra 
patienters liv. Det kommer också att göra det möjligt för oss att noggrant hålla koll på mindre 
atypiska skador, minska onödiga biopsier och ärrbildning. Vi ser fram emot att använda Nevisense 
tillsammans med noggrann fysisk undersökning, dermatoskopi och bilder för att erbjuda det mest 
omfattande detektionsmetoden för melanom- och dysplastiska nevi, säger Gary Goldenberg, MD. 
 
Dr Gary Goldenberg är en medicinsk och kosmetisk dermatolog och Assistant Clinical Professor of 
Dermatology på The Icahn School of Medicine på Mount Sinai Hospital i New York City. Han var 
också tidigare Medical Director på the Dermatology Faculty Practice vid The Mount Sinai Medical 
Center. Han är certifierad inom både dermatologi och dermatopatologi och erbjuder omfattande 
dermatologisk vård, såväl medicinsk som kosmetisk, däribland BOTOX ® och filler-injektioner, 
laserkirurgi, hudcancer, nevi, psoriasis, akne, rosacea, eksem och sexuellt överförbara sjukdomar.  
 
Dr. Goldenberg är författare till över 100 artiklar, abstracts och kapitel i olika böcker. Han föreläser 
regelbundet på American Academy of Dermatologys möten, liksom andra nationella och 
internationella möten inom hans expertområden.  



 
Dr. Goldenberg blir ofta konsulterad av media inom kosmetiska och medicinska dermatologiska 
frågor och har bland annat synts på och i CNN, Fox, ABC, NBC, Glamour, New Beauty, Redbook, 
Allure, Wall Street Journal och många andra medier. Dr. Goldenberg är medlem i American 
Academy of Dermatology, American Society for Dermatologic Surgery, American Society of 
Dermatopathology, och var President (2015-2017) och medlem i Dermatologic Society of 
Greater New Yorks Executive Board of Directors, vilket är landets största lokala dermatologiska 
sällskap. 
 
- Det råder en melanomepidemi i USA. Detta gäller särskilt hos unga kvinnor som använder 
solarium eller som får solskador före 18 års ålder. Varje dag får vi besök av unga patienter med 
atypiska nevi eller till och med melanom. Nevisense kommer göra det möjligt för oss att upptäcka 
onormala lesioner tidigt, vilket kan rädda våra patienters liv. För många kommer det också att 
minska behovet av onödiga biopsier av mindre onormala lesioner, vilket sparar patienterna från 
onödig ärrbildning. Vi ser fram emot att använda Nevisense på vår klinik och är glada över att vara 
den första mottagningen i USA som kan erbjuda detta potentiellt livräddande instrument mot 
våra patienter, säger Kristina Goldenberg, MD. 
 
Dr. Kristina Goldenberg är ett välrenommerad och förtroendeingivande namn inom avancerad 
dermatologi. Dr. Goldenberg är en certifierad dermatolog och Clinical Instructor of Dermatology 
på Icahn School of Medicine på Mount Sinai Hospital i New York City. Dr. Goldenberg erhöll sin 
medicinska examen från Albert Einstein College of Medicine på Yeshiva University, där hon tog 
examen med Deans’s Citation. Hon slutförde sin dermatologiutbildning vid Icahn School of 
Medicine på Mount Sinai, där hon tjänstgjorde som Chief Resident. 
 
Dr. Goldenberg behandlar vuxna och barn och har avklarat en omfattande utbildning inom 
medicinsk och kosmetisk dermatologi. Hennes expertis är inom medicinsk dermatologi, inklusive 
akne, rosacea, eksem, psoriasis och hudcancer samt kosmetisk dermatologi, inklusive filler- och 
botoxinjektioner samt laserkirurgi. 
 
Dr. Goldenberg har synts i många medier, inklusive New York Times, Fox, Allure, Glamour, Byrdie, 
Self, och många andra. Dr. Goldenberg är medlem i American Academy of Dermatology och 
Dermatologic Society of Greater New York. 
 
Tidigare under hösten, deltog, ställde ut och demonstrerade SciBase Nevisense för tidig upptäckt 
av malignt melanom, på kongressen Fall Clinical Dermatology Conference i Las Vegas. På 
kongressen presenterades Nevisense som en av de tio viktigaste nyheterna inom 
hudcancerområdet.  
  
Goldenberg Dermatology är den första kommersiella kunden i USA och strategiskt viktig då den 
kan ses som ett tidigt tecken på att lanseringsstrategin är den rätta. SciBases strategi fokuserar 
inledningsvis på att marknadsföra Nevisense till privatkliniker i New York Metropolitan Area. 
Dessutom kommer SciBase att bygga en kännedom om Nevisense och vidareutveckla det 
befintliga nätverket av Key Opinion Leaders (KOL) i nordöstra delen i USA. SciBase kommer också 
att närma sig utvalda lokala och regionala försäkringsbolag för att söka lokal ersättning för EIS-
testet. För att kunna expandera till resten av USA, har SciBase för avsikt att arbeta med 
landsomfattande distributionspartner, vilket kommer att kunna påskynda försäljningstillväxten 
ytterligare.  
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Simon Grant, vd SciBase  
Tel: +46 72 887 43 99  
Email: simon.grant@scibase.com  
 



Om SciBase och Nevisense  
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer 
cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt 
melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på 
Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska 
studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som 
visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-
märkning), TGA-godkännande i Australien samt nu även i USA (PMA). Nevisense baserar på en 
metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom 
att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North 
("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com .    


