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Scandinavian ChemoTechs medgrundare 
Professor em. Bertil RR Persson har nyligen fått 
sin bok om elektroporation utgiven   
 
ChemoTech vill gratulera Bertil RR Persson, forskare och en av våra medgrundare, till 
publiceringen av hans senaste bok ”Electro-pulse-enhanced cancer therapy”.  
 
I boken sammanfattar Bertil sina erfarenheter från att ha arbetat 30 år inom området och 
tar oss på en resa genom historiken som ligger till grund för metoden fram till nutid. 
 
”Electro-pulse-enhanced cancer therapy” ger oss, ur ett vetenskapligt perspektiv, kunskap 
och insikt i hur elektriska pulser kan öka effektiviteten och minska biverkningarna av redan 
etablerade metoder för behandling av tumörer.  
 
Bertil R Persson är författare till över 400 vetenskapliga publikationer, fler än 20 omfattande 
rapporter och böcker och har genom åren handlett över 40 doktorsavhandlingar om 
fakulteterna medicin och naturvetenskap. 
 
”Grattis till min vän och affärspartner som nyligen fick sin bok publicerad. Boken ger en 
vetenskaplig historia om den teknik som vi tillsammans utvecklade och patenterade. Bertil, 
du är en sann vän och framstående forskare och det är mitt och ChemoTechs mål att TSE 
teknologin, som vi tillsammans uppfann, skall bli ett komplement till dagens 
standardbehandlingar inom cancer. – säger Mohan Frick, VD 
 
 
För att kunna ta del av Bertils skarpsinne så kan ni köpa boken här: 
https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-4627-1 
ISBN: 1-5275-4627-6 
ISBN13: 978-1-5275-4627-1 
 
 
För mer information vänligen kontakta: 
Mohan Frick, CEO 
 
+46 (0)10-218 93 00 
info@chemotech.se 
 
Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00, E-mail: info@penser.se  
 
Scandinavian ChemoTech AB (publ) 
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge 
cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för 
behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan 
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behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya 
möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North 
Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se. 
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