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PROVISION HEALTHCARE ANSLUTER SIG TILL DEN GLOBALA GRUPPEN AV KLINISKA 

RAYCARE-PARTNERS 
 

Provision ligger i Knoxville i Tennessee och är det senaste tillskottet i gruppen som samarbetar med 

RaySearch Laboratories i utvecklingen av nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare®. 

Den globala gruppen av kliniska RayCare-partners består nu av följande, i den ordning de anslöt sig: UMC 

Groningen, Iridium Kankernetwerk, UCSF, MD Anderson Cancer Center, University of Wisconsin–

Madison samt Provision CARES Proton Therapy Centers. 

 

RaySearch började med en vision om dosplanering för strålbehandling. Den blev grunden till 

dosplaneringssystemet RayStation som redan idag uppfyller mycket av den visionen och fortsätter att 

utvecklas. Men även om RayStation erbjuder en omfattande uppsättning verktyg och beräkningstjänster 

för dosplanering kan dess fulla potential endast uppnås i kombination med ett lika kapabelt 

onkologiinformationssystem. Denna insikt blev startskottet till RayCare.  

 

RaySearchs kliniska partners spelar en central roll i utvecklingen av RayCare. De berättar för oss vad ett 

onkologiinformationssystem måste tillhandahålla för att fungera för olika typer av behandlingar, för olika 

roller inom vårdteamen och i slutändan för patienterna. Informationen införlivas i RaySearchs agila 

utvecklingsprocess, och nya programvaruversioner släpps regelbundet till våra partners så att de kan ge 

oss återkoppling. 

 

Gruppen av kliniska RayCare-partners utgörs av flera olika typer av vårdgivare inom cancervården, med 

olika styrkor och specialområden. Provision för med sig ett starkt fokus på utveckling, hantering och drift 

av cancercentra som använder protonterapi, och delar med sig av den erfarenhet och expertis som 

behövs för att kunna ge bästa möjliga cancervård. 

 

Niek Schreuder, vice VD och Chief Medical Physicist på Provision Healthcare, säger: ”För Provision och 

vårt Cancer CARE-nätverk är det av stor strategisk vikt att ha en integrerad och effektiv lösning för 

patientvård och -behandling.  RaySearch har den kompetens och det innovativa fokus som Provision 

behöver, och vi har samma vision om cancervårdens framtid. 

 

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”2014 blev Provision CARES protonterapicenter i Knoxville det första i 

värden att använda RayStation för klinisk protonterapi. Provisions team fortsätter att tänja på gränserna 

för vad som kan åstadkommas med strålterapi, och vi är stolta över att ha dem med oss i utvecklingen av 

RayCare. 

 

  



Om RayCare 

RayCare är nästa generationens OIS och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de 

komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare integrerar 

högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation och tillför avancerade 

funktioner for klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden samt adaptiv strålbehandling.  

 

Om RaySearch 

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa 

mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet 

RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande 

medicinteknikföretag. Företaget utvecklar även nästa generationens onkologiinformationssystem, 

RayCare. Det utgör ett nytt produktområde för RaySearch och det kommer att lanseras i december 2017. 

RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 

som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm 

sedan november 2003. 

 

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

 
Om Provision Healthcare 

Provision Healthcare, LLC (Provision) bildades 2005 med syftet att utveckla innovativa vårdlösningar som 

fokuserar på patientvård och kliniska resultat, samt för att stödja forskning, utbildning och välgörenhet. 

Provision har utvecklat en unik, bred och omfattande expertis i protonterapi som ger dem en särställning 

jämfört med andra proton- och cancercentrautvecklare och operatörer med mycket smalare fokus. 

Kombinationen av unik expertis och innovativ entreprenörsanda fortsätter att driva Provision framåt mot 

en ledande position inom industrin, både med avseende på cancervård och protonterapi. 

 

* Beroende på regulatoriskt godkännande på vissa marknader. 

 

För ytterligare information, kontakta: 
Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ) 

Telefon: +46 (0)8-510 530 00 

johan.lof@raysearchlabs.com 
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Nancy Howard  

Provision Healthcare, Knoxville, TN  

+1 (865) 603-0865  

nancy.howard@provisionproton.com  
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