
 

 

 

 

 

ContextVision utvider sitt rådgivende  

utvalg innen digital patologi 
 

STOCKHOLM – oktober 8, 2017 - ContextVision, et medisinsk teknologiselskap spesialisert 

innen bildeanalyse og kunstig intelligens, har utvidet sitt rådgivende utvalg (advisory board) 

for DESUTO, et Eurostar-sponset forskningsprogram innen digital patologi. Professor Junya 

Fukuoka ved Institutt for patologi i Nagasaki og professor Fredrik Pontén fra Uppsala 

Universitet har begge blitt med i den fremtredende gruppen av eksperter. 

 

Fukuoka er spesialist på lungekreft og skaperen av det digitale patologinettverket Nagasaki 

NET. Han er også sterkt involvert i den avanserte utdanningen av patologer i Japan. Pontén 

er autorisert spesialist innen anatomisk patologi, samt en hudkreftekspert. Han er også 

klinisk direktør for Human Protein Atlas-prosjektet.  

 

DESUTOs rådgivende utvalg omfatter nå eksperter i en rekke fagområder: 

• Prof. Anil Parwani, ekspert på prostatakreft 

• Dr. Jeroen van der Laak, ekspert i dyp læring-basert analyse av WSIs 

• Dr. Dan Ciresan, pioner innen dyp læringsteknologi 

• Prof. Junya Fukuoka, ekspert i lungemedisin 

• Prof. Fredrik Pontén, hudkreftekspert 

 

"Vi er veldig glade for at vi har klart å etablere et rådgivende utvalg med så høye 

kompetanse og kunnskap. Dette er ekstremt viktig med tanke på å sikre utvikling av 

produkter med enestående klinisk verdi", sier Anita Tollstadius, administrerende direktør i 

ContextVision. 

 

Denne uken ble det holdt et møte med det rådgivende utvalget i Paris for å diskutere de 

viktigste områdene i DESUTOs forskningsprogram, og detaljer om det kommende produktet 

mot prostatakreft. 

 

"Det er vårt mål å ta en sterk posisjon innen det digitale patologimarkedet. I den forbindelse 

er det ekstremt viktig å ha tilgang til et så sterkt globalt rådgivende utvalg. Vi setter pris på 

det utmerkede samarbeidet med dette laget og den flotte kollegiale atmosfæren. Møtet ga 

oss mye verdifull input for de neste stegene", sier Tollstadius. 

 



DESUTO prosjektet har mottatt midler fra programmet Eurostars-2 Joint med finansiering fra 

EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020. Forskningsprogrammet vil fortsette i 

ett år, hvor det første produktet for prostatakreft til kommersiell bruk i Europa skal være 

klart innen utgangen av 2018. 
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Om ContextVision 

ContextVision er et medisinsk teknologiselskap som spesialiserer seg på bildeanalyse og 

bildebehandling. Selskapets «cutting-edge-teknologi» hjelper leger bedre å tolke medisinske 

bilder, og er et viktig redskap for bedre diagnostikk og behandling. Som en industripioner i 

mer enn 30 år, har ContextVision besluttet å ta en ledende posisjon innen deep learning, den 

nyeste kunstig intelligens-teknologien. ContextVision investerer for tiden tungt I feltet for å 

utvide sin produktportefølje. Den nåværende produktportefølje inkluderer det fremste i 

verden innen bildeforbedringsprogramvare for 2D/3D/4D ultralyd, MR, røntgen og 

mammografi, og som brukes av ledende utstyrsprodusenter over hele verden. ContextVision 

er basert i Sverige og notert på Oslo Børs under tickeren COV. For mer informasjon, vennligst 

besøk: www.contextvision.com. 

 

 

http://www.contextvision.com/

