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CLS förstärker organisationen med nya medarbetare på ledande 
befattningar för fortsatt global etablering  
 
Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (CLS), som utvecklar avancerade innovativa produkter för bildledd  

laserablation med hög precision, meddelar att bolaget förstärker organisationen med nya medarbetare på 

ledande positioner. CLS knyter till sig Lotta Ljungberg som VP Regulatory Affairs & Quality Assurance och   

Hoda Tawfik som VP Clinical Affairs.  

 

Lotta Ljungberg, har en Master of Science från Lunds Universitet och kommer närmast från en tjänst som 

kvalitetschef på Biora. Hoda Tawfik har en PhD från University of Cairo, Department of Pharmacology, och var 

CMO/COO vid Magforce Nanomedicine fram till starten av den egna konsultverksamhet 2020. Tjänsterna 

tillsätts under februari 2021. 

   

- I linje med bolagets plan arbetar vi med att bygga en stabil grund med regulatoriska godkännanden och 

kliniska data för våra TRANBERG produkter inom valda indikationsområden och på valda geografiska 

marknader. Arbetet ser till att CLS uppfyller gällande regulatoriska krav på marknader där vi är aktiva 

samt understödjer försäljning av våra produkter i såväl EU som USA och Asia Pacific. Jag är därför 

mycket glad över att kunna välkomna dessa synnerligen kompetenta och erfarna personer till CLS. Jag 

ser att de kommer att kunna bidra med värdefull kunskap och ledarskap inför de viktiga milstolpar vi ska 

uppnå. De kompletterar vårt redan starka team, säger Dan Mogren, t f VD i CLS.  

 

Lotta Ljungberg och Hoda Tawfik ersätter härmed Marie Grey respektive Karin Peterson i CLS ledningsgrupp. 

Marie Grey lämnar CLS och Karin Peterson arbetar kvar i CLS som konsult i eget bolag och engageras i ett 

antal utvalda projekt. 

 

CLS utvecklar och säljer TRANBERG® | Thermal Therapy System för bildledd laserablationsbehandling med 

hög precision. I EU är systemet godkänt för behandling av mjukvävnad och CLS har valt att initialt fokusera på 

behandling av prostatacancer, bukspottkörtelcancer, tumörer hjärnan samt epilepsi. I USA används 

TRANBERG-systemet för behandling av prostatacancer. Systemet är optimerat för behandling med CLS 

egenutvecklade imILT-protokoll, som har potential att stimulera immunförsvaret. Bildledd behandling innebär att 

läkaren under behandlingen använder magnetresonans (MR) eller ultraljud (US) för att identifiera 

behandlingsområdet, bestämma placering av instrument samt för att övervaka ablationsproceduren.  



	

	

Informationen	lämnades,	genom	nedanstående	kontaktpersons	försorg,	för	offentliggörande	den	13	januari	2021,	kl	09:00	
CET.	
	

Kontaktinformation:	
Dan	J.	Mogren,	Acting	CEO	Clinical	Laserthermia	Systems	AB	(publ) 	
Tel:	+46	–	(0)705	–	90	11	40 E-mail:	dan.mogren@clinicallaser.com 	

Clinical	 Laserthermia	 Systems	 AB	 (publ),	 utvecklar	 och	 säljer	 TRANBERG®|Thermal	 Therapy	 System,	 inklusive	
specialdesignat	 sterilt	 engångsmaterial,	 för	 minimalinvasiv	 behandling	 av	 cancertumörer,	 enligt	 regulatoriska	
godkännanden	 inom	EU	respektive	USA.	Produkterna	marknadsförs	 för	bildstyrd	 laserablation	samt	 för	behandling	med	
imILT®,	bolagets	interstitiella	lasertermoterapi	med	potentiell	immunstimulerande	effekt.	CLS	har	sitt	huvudkontor	i	Lund	
samt	dotterbolag	i	Tyskland	och	USA.	CLS	är	noterat	på	Nasdaq	First	North	Growth	Market	under	symbolen	CLS	B.	Certified	
adviser	(CA)	är	FNCA	Sweden	AB,	Tel:	+46	8	528	00	399.	E-mail:	info@fnca.se.		

Mer	information	om	CLS	på	företagets	webbplats:	www.clinicallaser.se	


