
   

 

PRESSMEDDELANDE  
STOCKHOLM, 12 JULI 2019 

Nya versioner av RayStation och RayCare visas på AAPM i San Antonio, USA 

 

Mellan den 14 och 17 juli visar RaySearch upp de senaste nyheterna vid den 61: a årliga AAPM-

kongressen i San Antonio, USA. Företaget kommer att demonstrera RayCare® 3A*, den senaste 

versionen av det banbrytande onkologiinformationssystemet, och den senaste versionen av det 

innovativa dosplaneringssystemet RayStation® 9A*. Deltagare är välkomna att besöka RaySearch i 

monter nr 600, och demonstrationer kan bokas redan nu via www.raysearchlabs.com. 

 

Nyheter i RayStation  

Den senaste versionen, RayStation 9A, inkluderar stöd för behandlingsmaskiner med dubbla lager 

flerbladskollimatorer (MLC) och icke-roterande blockkollimatorervilket är egenskaper som Varians 

Halcyon™-maskin har. Funktionen är i linje med RaySearchs mål att möjliggöra dosplanering för så 

många behandlingsmaskiner och behandlingsystem som möjligt, samt att eliminera komplikationer 

och de extra steg det innebär att använda flera olika mjukvarusystem. 

 

En annan förbättring är stödet för direkt levererbar flermålsoptimering för VMAT-planer till Varian-

maskiner, vilket stämmer överens med de möjligheter som funnits för Elekta-maskiner sedan 

RayStation 8B*.   

 

RayStation 9A innehåller även en förbättrad maskinmodellering för fotoner, som ger möjlighet till 

diagonala profiler i strålkommissioneringsmodulen för RayPhysics. Det finns även ytterligare 

möjligheter för export av VSim-planer för användning i andra dosplaneringssystem. 

 

Redan i RayStation 8B lades förmågan till maskininlärning till och den förbättras löpande. RaySearch 

har nu erhållit FDA 510(k)-godkännande för viktiga modeller för maskininlärning, och diskussioner 

pågår rörande ytterligare godkännanden. 

 

Nyheter i RayCare 

RayCare 3A innehåller ett flertal nya funktioner som främjar effektivitet och styrning av arbetsflödet 

för användarna. Den förbättrade arbetsytan ’Home’ ger en omfattande översikt av varje användares 

aktiviteter, inklusive nya funktioner som aktivitetsstatistik som vägledning för prioritering samt 

möjligheten att följa uppgifter man är särskilt intresserad av. Arbetsflödesmotorn i RayCare har nu 

stöd för modulära arbetsflöden. Denna avancerade funktion möjliggör att patientens arbetsflöde 

byggs upp iterativt genom att uppgifter läggs till allt eftersom klinisk information blir tillgänglig vid 

beslutspunkter. Den modulära uppbyggnaden gör det möjligt att skräddarsy digitala arbetsflöden 

utefter specifika patientbehov och ytterligare optimera klinikens effektivitet. 

 

Den nya sammanfattningen av patientjournalen ger en behändig, patientcentrerad översikt som 

tillåter snabb navigering till viktiga arbetsytor. Det blir även möjligt att automatiskt trigga protokoll 

för generering av dosplaner i RayStation från RayCare, beroende på tillgängligheten av bilddata.  

 



   

Utöver detta innehåller uppdateringen ett stort antal förbättringar av existerande funktionalitet samt 

utökade anslutningsmöjligheter till andra sjukhussystem.  

 

RayCare 3A introducerar även RayCare Flow, en paketering av funktioner för att sammankoppla 

RayStation med den kraftfulla hanteringen av arbetsflöden i RayCare och RayCare PACS. RayCare 

Flow optimerar dosplaneringsprocessen genom att tillhandahålla en automatiserad 

aktivitetshantering för alla steg i arbetsflödet för planeringen. 

 

Kvällssymposium 

RaySearch kommer att hålla ett exceptionellt kvällssymposium den 14 juli i Jack Guenther-

paviljongen klockan 19:00.  

 

Multi-Strategy Machine Learning Optimization based on MCO Experiences for Liver and Pancreatic 

Cancers 

Yi Wang, Ph.D., DABR, biträdande lektor, chef för Laboratory of Artificial Intelligence in Radiation 

Oncology (LAIRO), Department of Radiation Oncology, Massachusetts General Hospital, Harvard 

Medical School, Boston, MA, USA 

 

Comprehensive cancer care: bringing it all together 

Johan Löf, grundare och VD på RaySearch.  

 

  



   

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 mer information, kontakta: 
Johan Löf, grundare och VD, 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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