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SciBase skickar in första ansökan om kostnadsersättning till 
CMS i Florida 
STOCKHOLM, SVERIGE, - 4 maj 2021 - SciBase Holding AB ("SciBase") [STO: SCIB], en ledande utvecklare 
av AI baserade lösningar för hudsjukdomar, meddelade idag att en ansökan för kostnadsersättning från 
Medicare för Nevisense har skickats in i Florida.   

I oktober 2020 beviljades SciBase en så kallad kategori III CPT® kod (CPT III) av American Medical 
Association (AMA) för sitt Nevisense melanom detektionstest. Det var det första steget i processen för att 
erhålla kostnadsersättning i USA.  

Den inlämnade ansökan för kostnadsersättning från Medicare i Florida är ett viktigt steg i 
ersättningsprocessen för SciBase. Ansökan lämnades in till den Medicare Administrative Contractor (MAC) 
som täcker Florida, First Coast Service Options (FCSO). Ett positivt besked kan erhållas redan under det 
andra halvåret 2021, vilket avsevärt skulle bredda marknaden för tidig upptäckt av melanom i hela Florida, 
där SciBase redan har en väletablerad bas av användare. Ungefär 10 000 invasiva melanom beräknas att 
diagnostiseras i Florida det kommande året, vilket motsvarar 10% av totalen i USA. De biopsier som 
kommer utföras för att hitta dessa melanom är flera hundratusen. 

 "Kostnadsersättning är avgörande för nya tester som vår, så den här första inlämnade ansökan är en stor 
milstolpe för SciBase och Nevisense i USA." säger Simon Grant, VD för SciBase. ”Ersättning från Medicare i 
Florida utgör en betydande möjlighet för SciBase eftersom det finns nästan 5 miljoner personer som täcks 
av Medicare i delstaten. Det ger också en möjlighet att expandera inom vår partner Advanced Dermatology 
and Cosmetic Surgery groups (ADCS) nätverk med 70 kliniker i Florida. Det är symboliskt att vi skickade in 
ansökan på ”Melanoma Monday” och i början av månaden för ”Skin Cancer Awareness Month” i USA. Vi tror 
att Nevisense kan spela en central roll för att förbättra kvaliteten på detektering av hudcancer i USA, och 
särskilt i patientdemografin som omfattas av Medicare”. 

For mer information vänligen kontakta: 
Simon Grant, CEO SciBase 
Tel: +46 72 887 43 99 
Email: simon.grant@scibase.com   

Certified Advisor: 
Avanza 
Tel: +46 8 409 421 20 
Email: ca@avanza.se    

Denna information är information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU: s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande 08.00 CET den 4 maj 2021. 

Om SciBase och Nevisense  
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt 
”point-of-care” instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. 
Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen 
av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att 
utvärdera hudens barriärfunktion och icke-melanom hudcancer. Produkten baserar på omfattande 
forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har 
Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning 
inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är 
baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader 
genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market 
("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com.  
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