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Scandinavian ChemoTech deltar vid den fysiska 
signeringen och genomför utbildning på det 
nyligen initierade Centre of Excellence ”CoE” i 
Indien 
 
Bolagets CEO Mohan Frick närvarade vid den fysiska signeringsceremonin och därmed den 
officiella starten av det Centre of Excellence "CoE" som nu initieras i samarbetet på India 
Sweden Healthcare Innovation Centre på AIIMS Jodhpur. De första tränings-
behandlingarna med TSE genomfördes även på bröst- samt huvud- & halscancer. 
 
Mohan Frick, vår internationella applikationsspecialist Gayahtri Iyer samt representanter 
från Indiska Business Sweden var på plats under signeringsceremonin. Igår genomförde 
Bolagets applikationsspecialist utbildning och certifiering av fem läkare inom områdena 
kirurgi, medicinsk onkologi och radiologi på AIIMS Jodhpur. Detta är de första läkarna som 
blir certifierade i TSE på ett statligt sjukhus i Indien.  
 
Patienterna som blev behandlade under utbildningen led av cancer där bedömningen gjorts 
att standardbehandlingar inte kommer vara framgångsrika. Detta markerar nu starten av det 
CoE som förväntas påbörja sina första studier i syfte att etablera kliniska data för TSE-
behandlingens effekt. Behandlingarna som genomfördes var ej del av någon studie.  
 
 ”Det har varit en lång process som både Bolaget och läkarna har sett fram emot att nå i mål 
med. Även om det nu kan ta kan ta lång tid att få klartecken ifrån den Etiska Kommitteen 
känns det som att vi redan idag nått en viktig milstolpe som på sikt kan skapa helt nya 
möjligheter för TSE och de patienter som vi kommer behandla.”  - säger Mohan Frick, CEO för 
Scandinavian ChemoTech  

“We are happy to initiate the collaboration with the training on Tumour Specific 
Electroporation that is conducted this week. We are looking forward to conduct clinical 
research to evaluate the impact of this technology on the patient outcomes after it gets all 
the required clearances from the Ethical Committee.”- säger Dr. Sanjeev Misra, Director, 
AIIMS Jodhpur 

För mer information vänligen kontakta: 
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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 Excellence, 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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