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Scandinavian ChemoTech utökar sin 
ledningsgrupp med ytterligare klinisk kompetens 
 
Vi är mycket glada över att kunna meddela att Dr Mufti utsetts till Medical Director. Dr 
Mufti har spelat en avgörande roll som konsulterande medicinsk rådgivare där han bland 
annat har representerat ChemoTech och vår teknologi i förberedelserna för att starta TSE-
studien vid AIIMS Jodhpur.  
 
Dr Mufti är en certifierad onkopatolog och har arbetat med forskning inom klinisk onkologi 
med lång erfarenhet av design och genomförande av kliniska prövningar i tidig fas och icke-
kliniska regulatoriska studier. Han tog sin medicinska examen från det prestigefyllda 
Government Medical College, Srinagar och avslutade sin specialistutbildning inom patologi 
vid National Board of Examinations and Translational Medicine-utbildningen vid University 
of Edinburgh. 
 
Han kommer med över 15 års erfarenhet av onkologisk forskning och har varit Senior 
Director & Head of Clinical Development vid Piramal Enterprises NCE Research, Associate 
Director for Life Sciences på Cognizant Technology Solutions, Vice President för FoU vid 
Venus Medicine Research Centre, och Direktör för translationell medicin och terapi på 
HealthCare Global Enterprises Ltd (HCG Oncology). Han är också akademisk direktör vid 
James Lind Institute, Schweiz. Dr Mufti har även lång erfarenhet av huvud- och hals-, bröst- 
och mjukdelstumörer. 
 
"Det är en ära och början på ännu en spännande vetenskaplig resa för mig att arbeta för 
Scandinavian ChemoTech som är ett etiskt och forskningsorienterat företag för onkologiska 
terapeutiska lösningar. Som medicinsk chef för ChemoTech föreställer jag mig flaggskeppets 
patenterade teknologi som kallas "Tumour Specific Electroporation" (TSE) för att uppnå sin 
verkliga potential att inkluderas i de tidigare och botande behandlingslinjerna för solida 
tumörer. Förutom säkra och effektiva elektrokemoterapiresultat, får dess immunmodulering 
och radiosensibiliserande potential mig att tro att nyare behandlingsparadigm och modeller 
kan utvecklas för ytliga och djupt svårbehandlade solida cancerformer. Jag föreställer mig 
vidare att TSE går in i nya prospekt som elektrokemoterapi via minimalt invasiva kirurgiska 
procedurer för djupa solida tumörer och elektrogenterapi. 
 
På ChemoTech kommer teamet för medicinska frågor och klinisk utveckling att stärkas 
ytterligare för att stödja FoU med robusta kliniska konstruktioner, effektiv drift, ren 
datahantering, verklig datainsamling, informatiksystem för kliniska prövningar och 
regulatoriska insikter för praktisk och lämplig användning av vetenskaplig kunskap från bänk 
till säng och vice versa.” – säger Dr Suhail Mufti, Medical Director på Scandinavian 
ChemoTech 
 



   
 
”Vi är mycket glada att vi nu fått en Medical Director av denna kaliber för att driva den 
kliniska verksamheten i Bolaget. Dr Suhail Mufti kommer att vara ytterst ansvarig för våra 
kliniska studier och även bidra till utbildning av sjukvårdspersonal och utformningen av våra 
forsknings- och utvecklingsprogram.”- säger Lars Hedbys, Styrelseordförande för 
Scandinavian ChemoTech 
 
För mer information vänligen kontakta: 
Mohan Frick, VD 
 
Tele: +46 (0)10-218 93 00 
Mail: ir@chemotech.se 
 
Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00, E-mail: certifiedadviser@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 
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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