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NY ORDER FRÅN CENTRE ANTOINE LACASSAGNE BEKRÄFTAR STARKT MOMENTUM FÖR 
RAYSTATION I FRANKRIKE  
 
Centre Antoine Lacassagne (CAL), ett av de ledande cancercentren i Frankrike, har lagt en betydande ny order 
på dosplaneringssystemet RayStation®*. RayStation, som för närvarande används för dosplanering av 
protonbehandlingar på CAL, kommer nu att hantera all dosplanering vid centret. Denna order är en av flera på 
den franska marknaden under fjärde kvartalet 2020, vilket bekräftar ett starkt momentum för försäljningen av 
RayStation i landet. 

CAL är ett av få center i Frankrike som erbjuder alla de viktigaste behandlingsteknikerna, inklusive 
konventionell strålning med fotoner, protonbehandlingar, brachyterapi, stereotaktiska behandlingar och 
tomoterapi. Centret är erkänt över hela världen för sin expertis och har ingått samarbetsavtal med många 
länder i Europa, Asien och Mellanöstern, särskilt när det gäller protonbehandlingar med hög energi. 

CAL: s strålbehandlingsavdelning valde RayStation eftersom det är det enda dosplaneringssystemet som kan 
hantera samtliga behandlingsmaskiner på centret. Avdelningen uppskattade också systemets 
användarvänlighet och dess banbrytande funktioner för att förbättra patientbehandlingarna och höja 
effektiviteten. 

Installationen kommer att konsolidera befintliga system på CAL och fördelarna med RayStations avancerade 
funktionalitet kommer nu att kunna användas för alla typer av behandlingar. Viktiga funktioner i systemet är 
oöverträffat stöd för adaptiva behandlingar, flermålsoptimering, marknadsledande algoritmer för IMRT- och 
VMAT-optimering och mycket noggranna dosberäkningsmotorer för foton-, elektron- och protonbehandlingar. 

RayStation-försäljningen har varit fortsatt stark i Frankrike trots påverkan av den globala pandemin och 
beställningen från CAL är en av flera större order från franska kunder under Q4 2020. Totalt har RaySearch fått 
order (exklusive supportavtal) på 2,7 miljoner EUR i Frankrike under fjärde kvartalet 2020. 

Johan Löf, grundare och VD för RaySearch: ”Centre Antoine Lacassagne har ett världsomspännande rykte för 
sin behandlingskvalitet, forskningskunskap och engagemang för att använda de senaste teknikerna till nytta 
för sina patienter. Vi är stolta över att hjälpa CAL att uppnå sina långsiktiga mål, och vi är fast beslutna att 
stödja alla strålbehandlingstekniker via en enda plattform.”  



   

 
 
 
Om Centre Antoine Lacassagne 
Center Antoine Lacassagne (CAL) grundades 1961 och är ett världsledande center av excellence för 
cancerbehandlingar, forskning och utbildning. CAL som är lokaliserat i Nice, Frankrike rankas bland de 100 
bästa sjukhusen i världen som specialiserar sig på onkologi och bland de 10 bästa i Frankrike. I oktober 2020 
erkändes de av Newsweek i rankingen "Världens bästa sjukhus inom onkologi 2021". CAL är en del av 
Unicancer-nätverket i Frankrike.  
 
Om RaySearch 
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra 
cancervården. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och nästa generations 
onkologiinformationssystem RayCare* över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder 
programvara från RaySearch för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget 
grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. 
 
Om RayStation 
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över 
väljer att använda. Det kombinerar unika funktioner som oöverträffad kapacitet 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 
befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, som är nästa 
generations onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre 
vård för cancerpatienter över hela världen. 
 
* Regulatoriskts godkännande krävs på vissa marknader. 
 
Mer information om RaySearch finns på hemsidan: www.raysearchlabs.com 

 
Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta: 
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Telefon: +46 (0)8-510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com 
 
Peter Thysell, finanschef, RaySearch Laboratories AB (publ)  
Telefon: +46 (0)70 661 05 59 
peter.thysell@raysearchlabs.com 


