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Pressmeddelande 
Lund 11 november 2021 
 

Scandinavian ChemoTech tecknar avtal med 
AIIMS Jodhpur om att etablera ett Centre of 
Excellence (CoE) som en del av India Sweden 
Healthcare Innovation Centre 
 
Efter en gedigen process, som försenats av pandemin, har ChemoTech nu nått en 
efterlängtad milstolpe genom att etablera ett Centre of Excellence "CoE" på India Sweden 
Healthcare Innovation Centre. Detta Innovationscenter är fysiskt beläget på All India 
Institute of Medical Sciences (AIIMS) Jodhpur och är en del av det statliga samarbetet inom 
hälso- och sjukvården mellan Sverige och Indien och är ett initiativ som samfinansieras av 
den svenska och den indiska staten. 
 
Detta avtal innebär att AIIMS Jodhpur och ChemoTech, genom detta CoE kommer att 
genomföra kliniska studier i syfte att skapa kliniska data och bevis för TSE-behandlingens 
effekt på olika cancersjukdomar. De första studierna planeras att starta under Q2-Q3 2022 
och omfattar främst huvud- och halscancer, som utgör ca. 30–40 %1,2 av alla cancerfall i 
Indien (totalt antal cancerfall uppgår till ca 1,4 miljoner fall3).  
 
Det är av stor betydelse för ChemoTech att AIIMS nu väljer att samarbeta genom India 
Sweden Healthcare Innovation Centre och därmed säkerställer tillgång till ChemoTech’s 
teknologi samt möjligheten att samla kunskap för att bygga ett CoE. ChemoTech kommer att 
bidra med två IQwave™ system. Det ena systemet skall vara dedikerat till kliniska studier och 
ett för utbildning av blivande läkare på läkarutbildningen, vilket utgör en väsentlig del av 
institutets verksamhet. 
 
 ” Vi är mycket tacksamma för den hjälp vi fått genom de statliga satsningarna; Sveriges 
ambassad i Delhi, och Business Sweden som driver Innovationscentret; även Swecare och 
Sweden India Business Council har alla bidragit till denna process. För företaget är detta ett 
mycket stort steg framåt, vilket indikerar att det allmänna hälso- och sjukvårdssystemet i 
Indien också förstår de unika möjligheter som TSE kan bidra med till cancervården i Indien.”  - 
säger Mohan Frick VD för ChemoTech  
 
För mer information vänligen kontakta: 
Mohan Frick, CEO 
 
Tele: +46 (0)10-218 93 00 
Mail: info@chemotech.se 
 
 
Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00, E-mail: info@penser.se  
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Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-11 11:30 CET. 
 
Indien-Sverige Healthcare Innovation Center 
India-Sweden Healthcare Innovation Center är ett trepartssamarbete mellan AIIMS Delhi, AIIMS Jodhpur och Swedish Trade 
Commissioner’s office (Business Sweden) samt kunskapspartnerna AstraZeneca, NASSCOM och Vision Zero Cancer. 
Samarbetet är tänkt att utveckla ett ekosystem av öppen innovation genom att identifiera problembeskrivningar av 
ömsesidigt intresse som vårdleveransens andelsägare kan använda för att samarbeta och ta itu med nuvarande och 
framtida utmaningar inom hälso- och sjukvårdssektorn i Indien och Sverige. Denna plattform möjliggör samarbete genom 
utveckling av Centers of Excellences, Färdigheter och Kapacitetsbyggande samt genom att även arbeta med nystartade 
företag mot utökning av lösningar för prisvärd och tillgänglig sjukvård i linje med målen för Indiens regering. För mer 
information, besök: www.indiaswedenic.com 
 
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 
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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