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University Hospitals Seidman Cancer Center väljer RayStation 

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att University Hospitals Seidman Cancer Center/Case 
Western Reserve University i Cleveland, Ohio, i USA, har lagt en order i decmember 2022 och valt att gå 
över till RayStation®* som sitt primära dosplaneringssystem. Intäkterna från ordern kommer redovisas 
i fjärde kvartalet, 2022. 
 
University Hospitals Seidman Cancer Centers avdelning för strålonkologi har snabbt förvandlats till ett 
internationellt erkänt ”center of excellence”. De erbjuder nu och har tecknat avtal för att tillhandahålla 
några av de mest mångsidiga behandlingsteknikerna, inklusive protoner, MR-styrd strålbehandling, 
koboltbaserad SRS, intraoperativ strålbehandling, brachybehandling, radiofarmaceutisk behandling 
samt SBRT och IMRT/VMAT. UH Seidman Cancer Center är en del av Case Comprehensive Cancer Center, 
en av landets ledande akademiska och forskningsinstitutioner. De har 15 cancerkliniker, nio med 
strålbehandling, och har anställt ytterligare 53 topptalanger från hela USA. 
 
RayStation kommer att användas inom hela sjukhusnätverket för alla fotonbehandlingar som görs med 
linjäracceleratorer från Varian och Elekta samt för protonbehandlingar med Mevions 
protonbehandlingssystem. RayStation kommer därmed att bidra till en standardisering eftersom det 
stödjer dosplanering för flera behandlingsmaskiner från olika leverantörer. 
 
Centren kommer att använda den senaste tekniken med RayStation, såsom deep learning-
segmentering, bilddeformation, adaptiv planering, flermålsoptimering och fallback-planering, vilket 
möjliggör att automatiskt ha reservplaner redo vid eventuella driftstörningar samt att kunna jämföra 
olika modaliteter för att hjälpa läkarna att välja den mest lämpliga behandlingstekniken. 
 
Dr Daniel Spratt, ordförande för Vincent K Smith och professor i strålningsonkologi: "Vårt team befinner 
sig på en resa mot att kunna erbjuda våra patienter cancervård i världsklass och bli den mest attraktiva 
arbetsplatsen för likasinnade runt om i världen som vill förändra sättet som patienter får sin cancervård 
på. Efter en grundlig genomgång tror vi att samarbetet med RaySearch kommer att möjliggöra inte bara 
operativ effektivitet, utan också en hög operativ och teknisk nivå för att kunna använda de mest 
avancerade teknikerna inom vårt område. Vi är glada över att samarbeta med RaySearch och använda 
RayStations befintliga funktionalitet samt att tillsammans med dem utveckla deras redan avancerade 
system och verktyg."  
 
Dr. Rojano Kashani, chefsfysiker vid UH Seidman Cancer Center, delar entusiasmen och säger: 
"Övergången till RaySearch visar det engagemang vår institution och avdelning har för att kunna 
erbjuda den mest avancerade tekniken och skapa bästa tänkbara kapacitet, effektivitet, kvalitet och 
säkerhet. I slutändan gagnar detta både våra patienter och vårt team." 
 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Vi ser att många stora strålbehandlingskliniker runt om i 
världen omprövar sina val av dosplaneringssystem. En viktig anledning till att man ofta väljer 
RayStation är RaySearchs långsiktiga engagemang inom detta område. Det är särskilt glädjande när en 
så känd institution, som UH Seidman Cancer Center, sätter sin tillit till oss för att hjälpa dem att ta sig till 
nästa nivå. Vi ser fram emot en lång och framgångsrik relation med Drs. Spratt, Kashani och deras 
team.” 
 
 



  

Om University Hospitals  
University Hospitals i Cleveland, Ohio, USA, grundades 1886 och har botat, undervisat och forskat i mer än 155 år. Idag är 
University Hospitals ett välkänt akademiskt vårdcenter i nordöstra Ohio som består av 21 sjukhus (varav fem joint 
ventures), mer än 50 vårdcentraler och öppenvårdsanläggningar och över 200 läkarmottagningar i 16 län i norra Ohio. 
Cancervård erbjuds på University Hospitals Seidman Cancer Center, som är ett av de center i landet som håller högsta klass i 
National Cancer Institutes (NCI) nationella bedömningsregister. 
  
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 drygt 800 kliniker i över 40 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 behandling, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering 
av behandlingsplaner för HDR-brachybehandling 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   
  
Henrik Bergentoft, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ)  
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
henrik.bergentoft@raysearchlabs.com 
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