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Medfield	  Diagnostics	  har	  som	  mål	  att	  möjliggöra	  tidig	  diagnos	  av	  stroke.	  Om	  man	  på	  ett	  tidigt	  
stadium	  kan	  avgöra	  om	  en	  stroke	  beror	  på	  en	  blödning	  eller	  propp	  kan	  rätt	  behandling	  sättas	  in	  
betydligt	  tidigare	  än	  idag.	  Därigenom	  elimineras	  mycket	  lidande	  hos	  drabbade	  patienter	  och	  
mycket	  stora	  vård-‐	  och	  rehabiliteringskostnader	  sparas	  för	  samhället.	  	  
	  
Inledningen	  på	  året	  har	  för	  Medfield	  präglats	  av	  en	  intensiv	  produktutveckling.	  Efter	  tydlig	  
feedback	  från	  användare	  togs	  det	  strategiska	  beslutet	  att	  hoppa	  över	  en	  generation	  i	  
produktutvecklingen	  för	  att	  gå	  direkt	  mot	  den	  trådlösa	  lösning	  som	  var	  tänkt	  för	  en	  senare	  
generation	  av	  Strokefinder.	  Resultatet	  har	  blivit	  en	  mindre	  försening	  men	  en	  mer	  
användarvänlig	  och	  robust	  produkt.	  Medfields	  kliniska	  studier	  har	  fortlöpt	  enligt	  plan	  och	  
bolaget	  är	  nu	  mitt	  uppe	  i	  planeringen	  för	  fortsatta	  studier	  som	  skall	  leda	  till	  CE-‐märkning	  för	  
Strokefinder	  MD100.	  

Produktutveckling	  
Medfields	  kliniska	  studier	  har	  genomförts	  med	  en	  version	  av	  Strokefinder	  kallad	  R10.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
Strokefinder	  R10	  kan	  förenklat	  beskrivas	  
som	  en	  hjälm	  med	  antenner,	  ett	  kablage	  till	  
en	  mät-‐	  och	  analysenhet	  plus	  ett	  tangentbord	  
och	  en	  skärm	  för	  att	  administrera	  
mätningarna	  och	  presentera	  resultatet.	  
Mätningarna	  har	  i	  de	  kliniska	  studierna	  
genomförts	  på	  patienter	  med	  konstaterad	  
stroke.	  Denna	  utrustning	  har	  uppfyllt	  de	  krav	  
som	  ställts	  för	  att	  genomföra	  kliniska	  studier	  
och	  verifiera	  konceptet.	  R10	  kommer	  även	  
framgent	  att	  användas	  för	  att	  verifiera	  andra	  
frågeställningar,	  som	  t	  ex	  diagnos	  av	  
skallskador.	  

	   	  



	  
	  
	  
	  
För	  att	  komma	  vidare	  och	  medge	  mer	  operativ	  användning	  av	  Strokefinder	  på	  både	  klinik	  och	  i	  
ambulans	  har	  en	  genomgripande	  nyutveckling	  skett:	  Strokefinder	  MD100.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
Mät	  och	  analysenheten	  har	  gjorts	  betydligt	  
mindre	  och	  strömsnålare	  och	  integrerats	  
med	  ”hjälmen”	  och	  antennerna.	  
Administration	  och	  presentation	  av	  resultat	  
har	  gjorts	  mer	  generel	  och	  sker	  nu	  från	  t	  ex	  
en	  tablet	  som	  är	  trådlöst	  ansluten	  till	  
mätenheten.	  Medfield	  har	  på	  kort	  tid	  
utvecklat	  en	  mycket	  avancerad	  enhet	  som	  
kommer	  att	  fylla	  en	  stor	  funktion	  inom	  den	  
medicinska	  världen.	  (Bilden	  visar	  inte	  den	  
senaste	  versionen	  av	  MD100.)	  

	  
Förutom	  de	  uppenbara	  fördelarna	  med	  mindre	  och	  smidigare	  utrustning,	  har	  allt	  externt	  
kablage	  designats	  bort,	  mättiden	  kortats	  från	  minuter	  till	  sekunder	  och	  batteridrift	  införts.	  
Dessutom	  har	  ett	  antal	  åtgärder	  vidtagits	  för	  att	  förbättra	  användbarheten	  och	  för	  att	  passa	  i	  
stort	  sett	  alla	  huvudstorlekar	  och	  former.	  Den	  feedback	  Medfield	  har	  fått	  från	  framtida	  
användare	  har	  varit	  ovärderlig	  för	  att	  definiera	  ett	  system	  som	  kommer	  att	  tas	  emot	  väl	  av	  
marknaden.	  
	  
Under	  mars	  och	  april	  genomförs	  ett	  stort	  antal	  mätningar	  med	  MD100	  och	  ”fantom-‐huvuden”	  
där	  vi	  kan	  emulera	  realistiska	  blödningar	  med	  olika	  storlek	  och	  positioner	  och	  jämföra	  
resultaten	  med	  R10	  och	  kliniska	  studier.	  	  Dessa	  tester	  har	  till	  syfte	  att	  säkerställa	  att	  de	  goda	  
resultat	  som	  erhållits	  med	  R10	  även	  kommer	  att	  erhållas	  med	  MD	  100	  och	  mätningarna	  handlar	  
främst	  om	  att	  verifiera	  och	  kalibrera	  det	  nya	  systemet.	  
	  
Medfield	  har	  även,	  tillsammans	  med	  Chalmers,	  byggt	  en	  simuleringsmiljö	  som	  möjliggör	  
datorsimuleringar	  av	  ett	  tusental	  patienter	  med	  olika	  huvudstorlek,	  hårkvalitet	  och	  blödningar.	  
Med	  hjälp	  av	  detta	  verktyg	  kan	  förbättringsåtgärder	  och	  andra	  frågeställningar	  testas	  mycket	  
snabbare	  än	  i	  laboratorie-‐miljö.	  Det	  är	  dock	  en	  komplex	  och	  enormt	  beräkningsintensiv	  
verksamhet	  och	  en	  körning	  på	  ett	  superdatorcluster	  tar	  ca	  en	  vecka.	  På	  en	  PC	  skulle	  
motsvarande	  körning	  ta	  20	  år.	  	  
	  
I	  juni	  månad	  är	  planen	  att	  starta	  kliniska	  tester	  med	  MD100	  lokalt	  för	  att	  vara	  igång	  med	  den	  
internationella	  multicenterstudien	  i	  oktober.	  Mellan	  juni	  och	  oktober	  finns	  ett	  visst	  utrymme	  för	  
mindre	  produktförändringar	  –	  men	  bara	  sådana	  som	  inte	  påverkar	  mätresultaten	  och	  som	  inte	  
innebär	  någon	  teknisk	  risk.	  T	  ex	  kommer	  Medfield	  att	  starta	  studierna	  i	  juni	  utan	  att	  fullt	  ut	  ha	  
implementerat	  trådlöst	  interface	  mellan	  mätenhet	  och	  tablet.	  	  
	   	  



	  
	  
Kliniska	  studier	  
I	  ett	  operativt	  skede,	  när	  Strokefinder	  används	  i	  t	  ex	  ambulans,	  kan	  det	  diagnosresultat	  som	  
Strokefinder	  levererar	  delas	  i	  tre	  delar:	  
	  

1. Patienten	  har	  en	  blödning	  och	  får	  ej	  trombolysbehandlas	  
2. Patienten	  har	  sannolikt	  en	  propp	  (blödning	  kan	  uteslutas)	  och	  kan	  behandlas	  med	  

trombolys	  
3. CT-‐skanning	  eller	  MRI	  behövs	  innan	  diagnos	  kan	  fastställas	  (dvs	  följer	  det	  ordinarie	  

vårdflödet)	  
	  
Diagnosresultatet	  kommuniceras	  med	  ansvarig	  läkare	  som,	  baserat	  på	  resultatet	  och	  patientens	  
tillstånd,	  fattar	  beslut	  om	  behandling.	  Proceduren	  påminner	  mycket	  om	  den	  som	  tillämpats	  vid	  
hjärtinfarkt.	  
	  
Det	  primära	  syftet	  med	  Medfields	  kliniska	  studier	  är	  att	  belägga	  hur	  stor	  andel	  av	  de	  patienter	  
som	  skulle	  vara	  betjänta	  av	  trombolysbehandling	  som	  kan	  identifieras	  med	  hjälp	  av	  Strokefinder	  
–	  utan	  risk	  för	  feldiagnostisering	  av	  patienter	  med	  blödning.	  Värt	  att	  notera	  är	  att	  redan	  
blygsamma	  andelar	  som	  kan	  identifieras	  har	  ett	  stort	  hälsoekonomiskt	  värde	  eftersom	  det	  idag	  
är	  färre	  än	  10	  procent	  i	  Sverige	  och	  färre	  än	  4	  procent	  globalt	  som	  får	  trombolys.	  
	  
En	  viktig	  målsättning	  med	  produktutvecklingen	  att	  minimera	  den	  andel	  som	  inte	  kan	  få	  en	  säker	  
diagnos	  med	  Strokefinder,	  utan	  måste	  följa	  det	  ordinarie	  vårdflödet	  (CT).	  Med	  ökat	  antal	  
patienter	  i	  bolagets	  kliniska	  studier	  ökar	  även	  förutsättningarna	  för	  bättre	  precision	  i	  
algoritmerna,	  utan	  några	  egentliga	  produktförändringar.	  Resultaten	  från	  samtliga	  mätningar	  
lagras	  (anonymt)	  och	  utgör	  en	  viktig	  bas	  i	  arbetet	  att	  identifiera	  och	  belägga	  ytterligare	  
förbättringar	  –	  både	  för	  att	  öka	  precisionen	  och	  för	  att	  t	  ex	  påvisa	  var	  en	  blödning	  finns.	  
	  
Medfield	  har	  hittills	  inkluderat	  225	  patienter	  i	  tre	  olika	  kliniska	  studier,	  varav	  59	  med	  diagnosen	  
blödning	  och	  94	  med	  diagnosen	  propp.	  För	  att	  inte	  förorsaka	  en	  fördröjning	  för	  de	  inkluderade	  
patienterna	  har	  Strokefinder	  används	  efter	  det	  att	  diagnos	  ställts	  enligt	  existerande	  vårdrutin,	  
dvs	  CT.	  Resultaten	  från	  Strokefinder	  har	  sedan	  jämförts	  med	  resultaten	  från	  CT.	  	  
	  
Om	  man	  översätter	  resultaten	  från	  studierna	  till	  ett	  operativt	  skede	  där	  diagnos	  ställs	  i	  
ambulans	  kan	  de	  summeras	  enligt:	  
	  

1. Patienter	  med	  blödning	  kan	  diagnostiseras	  med	  samma	  säkerhet	  som	  med	  CT	  
2. Knappt	  hälften	  av	  de	  patienter	  som	  skulle	  vara	  betjänta	  av	  trombolys	  kan	  identifieras	  
3. Knappt	  hälften	  av	  alla	  patienter	  behöver	  följa	  det	  ordinarie	  vårdflödet	  (CT)	  innan	  slutlig	  

diagnos	  kan	  fastställas	  
	  
Resultaten	  är	  mycket	  positiva	  och	  indikerar	  att	  med	  Strokefinder	  i	  ambulansen	  kan	  
mångdubbelt	  fler	  än	  dagens	  10	  procent	  få	  rätt	  behandling	  –	  och	  dessutom	  tidigare.	  Det	  finns	  
goda	  skäl	  att	  dessa	  resultat	  kan	  förbättras,	  i	  takt	  med	  att	  algoritmer	  och	  metoder	  finslipas	  
ytterligare.	  
	  
Om	  Strokefinder	  kan	  bidra	  till	  att	  behandling	  kan	  starta	  inom	  de	  första	  90	  minuterna	  efter	  en	  
stroke,	  skulle	  chansen	  att	  slippa	  bestående	  men	  fördubblas,	  jämfört	  med	  när	  behandling	  sker	  
efter	  tre	  timmar.	  	  


