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Sjukhuset Charles-Le Moyne i Kanada väljer RayStation som sitt primära 
dosplaneringssystem 

Montérégie Integrated Cancer Center (CICM), som är en del av sjukhuset Charles-Le Moyne i Longueuil i 
Quebec i Kanada, har lagt en order på ytterligare RayStation-licenser samt uppgraderingar av systemet som 
inkluderar advancerad funktionalitet för dosplanering. 

RaySearch har en stark position på strålbehandlingsmarknaden i Kanada med en marknadsandel på cirka 25 
procent. Charles-Le Moyne är en av kunderna och har använt RayStation®* sedan 2018. Med den planerade 
expansionen kommer cancerkliniken nu att helt ersätta sitt tidigare dosplaneringssystem med RayStation för 
all sin strålbehandlingsutrustning, idag åtta linjäracceleratorer. I klinikens order ingår även ny och avancerad 
teknologi, såsom flermålsoptimering, dose tracking, adaptiv planering och planering för TomoTherapy. 
 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: ”Vi blir alltid glada när en kund som har använt våra produkter och 
tjänster är nöjd och väljer att utöka sin användning. Vi uppskattar förtroendet för oss, liksom deras 
engagemang för sina patienter, och hoppas att vår goda relation med teamet på Charles-Le Moyne kommer att 
bestå under många år.” 
 
Om Charles-Le Moyne hospital  
Cancerbehandling på Charles-Le Moyne-sjukhuset tillhandahålls vid Montérégie Integrated Cancer Center (CICM). CICM är ett centrum 
för spetskompetens och en av de ledande cancerklinikerna i Montérégie. Varje år tar CICM emot cirka 48 000 besök och behandlar 
nästan 30 typer av cancer. 
 
Om RaySearch  
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra 
cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) 
RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett molnbaserat 
analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. 
Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering 
och onkologiinformation.  
 
Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning 
från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns 
på raysearchlabs.com.  
  
Om RayStation  
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det 
kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av 
behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och 
koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och 
samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att 
harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen.  
 
* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  
 
För mer information vänligen kontakta:  
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ)  
Tel: +46 (0)8 510 530 00  
johan.lof@raysearchlabs.com   
  
Torbjörn Wingårdh, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ)  
Tel: +46 (0) )72 582 55 63 
torbjorn.wingardh@raysearchlabs.com  
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