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Kliniska riktlinjer vid användning av Nevisense publicerade i Tyskland  
 
Nya kliniska riktlinjer som stödjer användandet av Nevisense vid utvärdering av lesioner med misstänkt 
melanom har publicerats i den tyska tidskriften “Der Deutsche Dermatologe”. Riktlinjerna är skrivna av Prof 
Julia Welzel, Augsburg och Prof Uwe Reinhold, Bonn och är stödda av Onkoderm, en tysk dermatologi förening 
för förebyggande och behandling av hudcancer. 
 
Artikeln heter “EIS: Atypien von Hautveränderungen präzise messen” eller på svenska “EIS: Noggrann analys av 
atypier vid hudlesioner”, artikeln ger ett rekommenderat protokoll vid användandet av Nevisense vid 
utvärdering av lesioner när det föreligger misstanke om melanom och även rekommenderad uppföljning 
baserat på resultatet av Nevisense mätningen. Artikeln innehåller även en rekommendation om 
kostnadsersättning från Onkoderm.   
 
Artikeln som beskriver riktlinjerna finns nu tillgängliga online på Der Deutsche Dermatologes hemsida  
(https://www.springermedizin.de/der-deutsche-dermatologe-11-2018/16277500) och kommer att distribueras 
i tryckt form till tyska dermatologer och annan  sjukvårdspersonal inom området. 
 
“Riktlinjer är ett viktigt steg på vägen till att bli standardiserad procedur inom sjukvården, och vi är mycket 
glada att den mest framstående tyska föreningen inom hudcancer, Onkoderm, har valt att stödja riktlinjerna 
och sättet att erhålla kostnadsersättning. Vi är övertygade om att detta, tillsammans med vårt förbättrade 
system Nevisense 3.0 kommer båda öka vår användarbas samt våra befintliga kunders användning på de 
tysktalande marknaderna ”, säger Simon Grant, VD SciBase. 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Simon Grant, vd SciBase  
Tel: +46 72 887 43 99  
Email: simon.grant@scibase.com   
 
Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för 
offentliggörande den 19 november 2018 kl. 15.30 CET. 
 
Om SciBase och Nevisense  
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, 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 
godkänt av FDA 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 .  
 


