
Cline Scientific välkomnar Professor
Emeritus Lars Peterson som ny
rådgivare
Cline Scientific tillkännager utnämningen av Professor Emeritus och ortopedkirurg Lars
Peterson som ny rådgivare för StemCART, Clines cellbaserade broskreparationsprodukt.

Lars Peterson har varit en enormt inflytelserik person inom ortopedi och idrottsmedicin i
Sverige och över hela världen. Peterson var en pionjär inom det autologa
kondrocyttransplantationsförfarandet för reparation av brosk. Peterson har under sin långa
karriär varit en världsberömd ortopedisk kirurg, utnämnts till professor i ortopedisk kirurgi vid
Göteborgs universitet och tjänstgjort som överläkare för det svenska landslaget för både
ishockey och fotboll. I 38 år har Lars Peterson varit medlem av FIFA:s Sports Medical
Committee och en av grundarna av F-MARC (FIFA Medical Assessment and Research Center).
Dessutom var han en av grundarna av ICRS (International Cartilage Regeneration and Joint
Repair Society) där han var ordförandefrån 2001 till 2002.

Peterson har fått många utmärkelser under sin långa karriär, bland annat som vald medlem av
The Hall of Fame i American Orthopedic Society of Sports Medicine 2007. Han fick Duke of
Edinburgh Prize for Outstanding contribution to international education in Sports Medicine.
2010 tilldelades han Doctor Honoris Causa vid Helsingfors universitet, Finland, och 2011
tilldelades han Doctor Honoris Causa vid Universidad Catolica San Antonio, Spanien. Han har
publicerat mer än 200 artiklar, recensioner och bokkapitel.

Professor emeritus Lars Peterson kommer att ingå i Clines växande team av kliniska rådgivare.
Han kommer att ge viktiga kliniska insikter och hjälpa Cline att ta nya banbrytande
broskreparationsstrategier till fältets framkant.

”Att kunna ansluta Professor Peterson till StemCART är en stor framgång för projektet. Hans
omfattande erfarenhet, både i klinik och som en av pionjärerna inom cellterapiorådet, blir en
ovärderlig tillgång. Den entusiasm och vilja att bidra som han visar inspirerar hela teamet att
driva StemCART till framgång! Vi välkomnar Professor Peterson och hoppas vi kan inspirera
honom lika mycket som han inspirerar oss!” – Patrik Sundh, VD. 

För mer information vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com 
Telefon: +46 0703585088
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Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför
utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och
akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för
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metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines
nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika,
patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life
Science projekt till och genom klinisk fas.


