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Oklahoma Proton Center, USA, väljer RayStation för all dosplanering 

 

RayStation har valts ut som dosplaneringssystem av The Oklahoma Proton Center. Kliniken 

etablerades 2009 och ägdes och drevs fram tills nyligen av ProCure. Följt av ett ägarbyte till Allied 

Health Management (AHM) har den nya ledningen valt RayStation för all dosplanering.  

 

Valet av RayStation motiverades av systemets överlägsenhet vid dosplanering av protonbehandling. 

Ledningen är redan bekant med fördelarna hos RaySearchs produkter och önskan fanns att 

implementera ny teknik vid centret. Därför valde den nya ledningen att uppgradera 

behandlingssystemen och dosplaneringssystemet.  

 

Ordern innehåller de sofistikerade tekniker som används vid avancerad protondosplanering, så som 

pencil beam-skanning, automatiska planeringsverktyg, deformabel registrering, dose tracking, 

adaptiv behandling och fotonplaneringsverktyg för jämförande planering. 

 

David Raubach, utvecklingschef på AHM, säger: ”RaySearch är välkänt inom 

protonbehandlingskretsar och vi har arbetat med dem på andra protonanläggningar. Vi är glada över 

att kunna erbjuda deras teknik vid The Oklahoma Proton Center. Vi är övertygade att deras 

avancerade programvara kommer hjälpa oss att säkerställa bästa möjliga vård, och vi ser fram emot 

att arbeta tillsammans med RaySearch vid implementeringen av tekniker som pencil beam-skanning 

och adaptiv terapi.” 

 

Dr. Mark Storey, onkolog, säger: ”Jag är mycket glad att få samarbeta med RaySearch och kunna 

erbjuda dosplaneringssystemet RayStation till The Oklahoma Proton Center. Partnerskapet med det 

ledande mjukvaruföretaget inom protonplanering, i kombination med de nya uppgraderingarna av 

vår utrustning och vårt starka partnerskap med IBA, följer The Oklahoma Proton Centers tradition av 

ledarskap och klinisk innovation inom protonterapi.”  

 

Dr. John Chang, onkolog, säger: ”Jag har arbetat med protonterapi i nästan 10 år, och det känns 

väldigt spännande att få arbeta med det främsta och mest avancerade protonplaneringssystemet.” 

 

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Det är goda nyheter att vi kan möta behoven hos ännu ett 

framstående protoncenter i USA, och det är särskilt glädjande att vi har valts ut av kliniker som har 

arbetat med RayStation förut. Det är tillfredsställande att väljas av partners som vet att vi kan 

erbjuda utmärkt service och nyskapande teknik i en väldigt konkurrensutsatt miljö. Jag ser fram emot 

vårt samarbete med centret.”  

 

Det totala ordervärdet uppgår till cirka USD 800 000 och merparten kommer att intäktsredovisas 

under första kvartalet 2019.  



Om Allied Health Management 

Allied Health Management (AHM) grundades 2018 av kompanjonerna David Raubach, Tom Welch 

och Chris Brown. Raubach, Welch och Brown arbetade senast vid Provision Healthcare i olika ledande 

positioner, och tillsammans har de 22 års erfarenhet inom protonterapiindustrin. De har varit 

delaktiga i utveckling och uppstart och drift av sju protonterapicentra i USA. 

 
Om RaySearch 

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att 

förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare*, nästa 

generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder 

använder RaySearch programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina 

patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. 

 

Om RayCare 

RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska 

kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och 

stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en 

kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar 

effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller 

avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv 

strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och 

beslutsunderstöd.  

 

Om RayStation 

RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som valts av många ledande cancercenter 

världen över. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, 

flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med 

ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. 

RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för 

all behandlingsplanering så att klinikerna kan utnyttja den befintliga utrustningen maximalt. 

RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, nästa generationens 

onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård 

för patienter över hela världen. 

 

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 
 

* Regulatoriskt godkännande krävs 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 

 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)  

Telefon: +46 (0)70 661 05 59 

peter.thysell@raysearchlabs.com 
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