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Vad händer på 
CLS tyska dotterbolag?
I mars i år blev köpet klart av den del av tyska bolaget LMTB (Laser- und Medizin 

Technologie GmbH) som tillsammans med CLS utvecklat kärnan i tekniken i 

TRANBERG® | Laser Applicator Non-cooled av diffusortyp. Syftet med köpet var 

att säkerställa tillverkning och leverans av fiber till en väsentligt lägre kostnad än 

tidigare. I övertagande ingick också att tyska fibertillverkaren Advanced Fiber Tools 

(AFT), åtog sig att ta fram den industriella processen för tillverkning av diffusorfi-

bern i AFTs produktionslokaler. 

Nu har det gått fem månader sedan köpet blev klart. Vad har hänt sedan dess?

 - Till att börja med är det en hel del administration som ska komma på plats. 

  Två tidigare LMTB-medarbetare , nyckelpersoner för det fortsatta arbetet 

  framåt, ingår nu in vårt team och att de snabbt kommer in i sina roller, i den 

  här nya situationen, har varit prioriterat, säger Lars-Erik Eriksson, VD.

 

Tillsammans med CLS i Lund, och i 

nära samarbete med AFT, arbetar 

Manuela Schwagmeier, Manager 

Product & Process Develop-

ment, för att säkra kvalitet och 

produktion av CLS behandlings-

fiber, både radial- och diffusorfiber. 

Manuela, som är ingenjör och ut-

bildad vid universitetet i Bukarest, 

började arbeta på LMTB 2004. 

 - Det är mycket tillfredsställande att jag får möjlighet att fortsätta arbeta med 

  den avancerade teknik som jag själv varit delaktig i att ta fram, säger Manuela 

  Schwagmeier. 

Under hösten kommer tillverkningen av CLS fiberprodukter att flyttas från nuvarande 

lokaler i Berlin till AFT i Mittweda. Precis som vid tillverkning av andra medicintekniska 

produkter ställs höga regulatoriska krav på processen och CLS har att säkerställa att 

alla kvalitetskrav uppfylls.

 - Det ställs regulatoriska krav på såväl maskiner som utbildning av personal.  

  Det följer en mall som vi är väl förtrogna med och som Manuela Schwagmeier 

  arbetar efter. Detsamma gäller för AFT. Planen är att ha en industriell process för 

  tillverkningen på plats omkring årsskiftet. Med den utrustning och bemanning  

  vi då har bör vi få en kapacitet på omkring 5000 fiber per år, säger Stephan  

  Dymling, CTO. 

Manuela Schwagmeier och Verena Knappe, CLS GmbH
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Verena Knappe, VP Business Development, är även hon ingenjör och började på LMTB 2012. 

Verena arbetar tillsammans med CLS säljteam, med fokus på den tyska marknaden där hon 

sedan tidigare har ett stort kontaktnät. 

 - Varje land i Europa har sin egen, oftast relativt komplexa, struktur när det gäller  

  försäljning av produkter till hälso- och sjukvårdssektorn. Att sätta ny teknik på mark- 

  naden är många gånger en utmaning och jag hoppas att min erfarenhet ska kunna  

  bidra till CLS framgång i Tyskland, säger Verena Knappe. 

CLS i USA: 

Större fokus på kostnadseffektiva 
behandlingsmetoder
Efter de positiva signaler som CLS fick från den amerikanska marknaden i början av året, 

när det gäller användning av våra TRANBERG®-produkter för behandling av framförallt 

tumörsjukdom i prostata, har bolagets marknadsbearbetning i USA intensifierats. CLS 

Americas Inc, i Boston, har nu en kvalitetssäkrad verksamhet och organisation för import, 

försäljning och distribution av produkter och tjänster. 

CLS har i dagarna levererat den första ordern av engångsprodukter, bolagets uppdaterade 

version av TRANBERG® | Laser Applicator Non-cooled av diffusortyp, till det sjukhus som i 

början av året även lade en order på TRANBERG® | Thermal Therapy System.

Dan Mogren, CCO, presenterade vid årsstämman i juni en del av de aktiviteter som genom-

förts så här långt och sade bland annat att han uppfattar att sjukhusen och dess läkare i USA 

tänker mer kommersiellt än de europeiska sjukhusen gör, vilket ofta underlättar i dialogen. 

Att föra in nya produkter och metoder i vården innebär beslut i flera steg. Alla delar måste 

uppfylla de formella tekniska och medicinska krav som ställs, men det måste i slutänden 

också finnas en tydlig ekonomisk fördel för vårdinrättningen. 

 - Sjukhusen i USA driver sin verksamhet på en mer konkurrens-

  utsatt marknad än vad som är fallet i många europeiska länder, 

  säger Dan Mogren. Det innebär bland annat att ett större fokus 

  ligger på att utveckla nya behandlingsmetoder som är mer 

  kostnadseffektiva, men också som upplevs som mer attraktiva 

  för patienten. Därmed är också intresset för produkter som 

  möjliggör snabba och mindre traumatiska ingrepp stort hos 

  både sjukhus och patient. CLS erbjuder just den typ av pro-

  dukter, säger Mogren. I USA talar man om ”evidence based 

  medicine” eller ”EBM”. Jag tycker mig även se att kravnivån 

  har ökat på bevis (evidence) och att behandlingskostnaden 

  blir allt viktigare att väva in i studiedesignen, säger Dan Mogren.

Dan Mogren
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CLS har tydligt fokus på marknaden för minimal-invasiv bildstyrd laserablation av tidig 

prostatacancer. 

 - Intresse finns bland våra användare att även abladera tumörer i andra delar av 

  kroppen. Dessa möjligheter kommer vi att titta på som ett nästa steg. Men för 

  att initialt kunna ta affärer, och serva kunderna effektivt, är det viktigt att inte 

  bara laserbehandlingen är fokuserad utan även vi. Vi vill ha ett tydligt fäste i ett 

  område, säger Dan Mogren. 

I dag har samtliga produkter, förutom CLS senast lanserade produkt, TRANBERG® |  Tissue 

Temp Introducer, FDA ”clearance”, det vill säga ett godkännande för marknadsföring och 

frörsäljning på USA-mankanden. TRANBERG® |  Tissue Temp Introducer lämpar sig inte för 

MR-guidade procedurer och därför avvaktar bolaget tillsvidare med att ansöka om FDA-

clearance för denna produkt. 

På CLS Americas Inc, som tar hand om försäljning och distribution till sjukhusen i USA, leds 

den dagliga verksamheten på plats av Alan Weinberg, en erfaren affärsutvecklare med 

många års erfarenhet av den amerikanska marknaden och med en bakgrund inom försälj-

ning av bland annat kirurgiska laserprodukter och bildstyrd behandling. 

 - Bolaget har kontors- och lagerutrymmen som beräknas vara tillräckliga för ett 

  år framåt, säger Dan Mogren. Tillsammans har vi även börjat titta på hur en 

  personalförstärkning på sälj- och säljstödssidan bäst kan genomföras när be-

  hoven uppstår. Den kanske största utmaningen är att upprätthålla tempot i ut-

  rullningen av TRANBERG®-produkterna på marknaden utan att initialt dra på oss 

  för höga kostnader eller ta för stora risker, säger Dan Mogren. Med ett par 

  referenscentra i ryggen och tillgång till nätverk av kunder bygger vi upp en kund-

  bas av användare som vi sedan avser att expandera utifrån. Det gäller att bygga 

  upp ett förtroende för CLS och våra TRANBERG®-produkter, avslutar Dan Mogren. 

Eric Walser följer behandlingen av en patient.



CLS pågående 
kliniska studier i JCS
I augusti publicerades en artikel i Journal for Clinical Studies

(JCS) volume 9, issue 4. Samtliga artiklar som accepteras i 

denna tidskrift genomgår fackgranskning, så kallad “peer 

review”, innan de godkänns för publicering, ett slags 

kvalitetsstämpel. 

Artikeln bygger på erfarenhet från tolv behandlade patienter 

och sammanfattar även tidigare immunologiska fynd för imILT® 

samt ger en summering av de olika typer av data som studie-

programmet genererar. Patientpopulationen, liksom den feedback 

som CLS samlat in i samband med de imILT®-behandlingar som 

genomförts, presenteras. Artikeln beskriver också  den tekniska 

bakgrunden till TRANBERG® | Thermal Therapy System.

Idag har sammanlagt 15 patienter behandlats i de kliniska studierna för imILT®-behandling 

av cancer i hud, lever/njure, prostata, bröst och bukspottskörtel.

 - De studier som pågår i Europa är små studier inom olika indikationer. Det väsent-

  liga i det här skedet är att patienter behandlas med vårt system, vilket ger oss och 

  läkarna erfarenhet av hur systemet bäst används samt indikativa besked om behand-

  lingseffekt för varje enskild patient, säger Karin Peterson, Chief Product Officer och

  ansvarig för CLS kliniska studier. Vi har redan kunnat göra produktförbättringar tack 

  vare den feedback vi fått genom studierna och samarbetet med samtliga prövare 

  fortsätter. Vi har en bra dialog med prövarna och diskuterar i en del fall hur vi kan 

  fortsätta samarbeta för att erbjuda cancerpatienter en effektiv behandling, säger 

  Karin Peterson. 

Axelsson J, Pantaleone C, Åström S (2017)
Initial Findings of Immunostimulating Interstitial 

Laser Thermotherapy of Solid Tumours. 
Journal for Clinical Studies 9(4): 28-31


