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Stort intresse för Strokefinderstudie på Sahlgrenska  
 
I samband med den internationella strokedagen kan vi lämna en positiv 
lägesrapport i utvecklingen av vår mobila strokehjäm. Medfield Diagnostics 
utvecklar diagnosinstrumentet Strokefinder R10 som ska leda till bättre 
strokevård. Strokefinder R10 påminner om en gammaldags hockeyhjälm och 
diagnostiserar snabbt typen av stroke – med hjälp av mikrovågor. 

   
Medfield genomförde den första försäljningen av sin diagnostiseringsutrustning till 
Sahlgrenska Universitetssjukhus i slutet av december. Redan i mars startade man på 
Neurologen en klinisk studie för att ytterligare verifiera Medfields patenterade teknik att 
kunna diagnostisera orsaken till stroke; att snabbt kunna skilja hjärnblödning från propp. 
Under den dryga månaden har redan tio patienter inkluderats i studien. Detta är en betydligt 
högre takt än tidigare studie och också snabbare än vad som kunnat förväntas.   
 
” Allt det arbete som vi lagt ner i vår produktutveckling ger nu utdelning. Vi har velat skapa ett 
användarvänligt instrument som vårdpersonalen lätt kommer igång med. Det är förstås 
mycket tillfredställande att få så god respons från sjukhuset. Dessutom syns det  i hur väl 
denna studie fortlöper.” säger Patrik Dahlqvist VD för Medfield.  
 
Instrumentet kommer användas i fler studier där även mikrovågsteknikens möjligheter som 
övervakningsinstrument för patienter med TIA skall undersökas. TIA, även kallat mini-stroke 
leder i 10% av fallen till stroke inom de närmsta dygnen. Med ett larm som skall användas 
nattetid på strokeenheter möjliggörs att en patient kan väckas precis när stroke sker, till 
skillnad från dagens metod där man rutinmässigt väcker patienten var tredje timme.  
 
På sikt kan ambulanser utrustas med Strokefinder för att omedelbart kunna ställa rätt 
diagnos vid strokelarm. Därigenom kan behandling sättas in betydligt tidigare som leder till 
mindre eller inga bestående men och minskade rehabiliteringskostnader för hela 
strokevården. 
 
De senaste veckorna har Medfield haft besök av både näringsminister Maud Olofsson och 
utbildningsminister Jan Björklund som båda provade Medfields strokehjälm. Se bifogade 
bilder. (På bilderna syns också Patrik Dahlqvist, VD Medfield Diagnostics). 
 

 
Frågor besvaras av 
Patrik Dahlqvist, VD Medfield Diagnostics, telefon 031-741 17 53 eller  
0733-18 71 97, e-post patrik.dahlqvist@medfielddiagnostics.com 
 
 

Medfield utvecklar mikrovågsbaserade diagnostikinstrument för vården.  
Bolaget har sitt ursprung i mångårig forskning på Chalmers tekniska högskola.  

Första produkten är ett instrument som skall skilja blödning från propp vid stroke,  
där en snabb diagnos möjliggör effektivare behandling i det akuta skedet. 
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