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m e d i c i n :  En mössa med 
mikrovågsradar kan bli 
räddningen för patienter 
som löper förhöjd risk 
för stroke. Göteborgsfö-
retaget Medfield har ut-
vecklat mössan som ska 
prövas på patienter på 
Sahlgrenska i sommar.

Om allt går som det ska, 
räknar Medfields ledning 
med en stark utveckling 
för företaget som, med ut-
gångspunkt från forskning 
på Chalmers, startades för 
sju år sedan.

– I dag är vi världsle-
dande på mikrovågsteknik 
för stroke. Vår grundplan 
är att bygga ett stort väst-
svenskt tillväxtbolag på vår 
teknik, säger Medfields vd 
Patrik Dahlqvist som ser en 
stor potentiell marknad. – En mångmiljardmark-

nad, säger han.

REdan i daG pågår kliniska 
studier med Medfields 
Strokefinder R10, en hjälm 
med samma mikrovågs-
teknik. Det är den studien 
som nu ska kunna övergå i 
en klinisk studie även nat-
tetid. 

Mössan är bekvämare så 
att patienten kan sova med 

den på sig, hela natten.
De som ska studeras är 

personer som drabbats av 
TIA, Trans Ischemisk at-
tack.

Tia GER STRokESyMpToM, 
exempelvis förlamning, 
men går över på några mi-
nuter. Det brukar ibland 
kallas ”liten stroke”.

TIA innebär en hög risk 
att drabbas av stroke inom 

de första dygnen. Därför 
är det viktigt att den drab-
bade kommer till sjukhus 
för undersökning, även 
om symptomen försvun-
nit. 

Patienten får stanna två 
till tre dygn under observa-
tion. Nattetid väcks man 
var tredje timma för kon-
troll av eventuella stroke-
symptom.

dET innEbäR i praktiken 
att den patient som drab-
bas av stroke strax efter en 
sådan kontroll, kan bli lig-
gande i tre timmar innan 
det upptäcks, vilket får 
svåra konsekvenser.

–  Med mössan Strokefin-
der, som fungerar som en 
slags avancerad radar, upp-
täcks stroken direkt och 
propplösande medel kan 
sättas in. Det kan rädda 
många fler hjärnceller och 
få en avgörande effekt för 
patienten, säger Patrik 
Dahlqvist.

Studien som görs under 
sommaren kommer att 
användas för den slutliga 
designen på Strokefinder 
som lanseras under 2013.
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Mössan som kan 
upptäcka stroke

Medfield  
diagnostics ab
*	Företag inom Sahlgrenska 
Science Park i Göteborg.
*	Startades 2005 som resul-
tat av Chalmersforskning om 
mikrovågsteknik för använd-
ning inom vården.
*	Företaget har sedan 2007 
fokuserat på stroke.

STRokElaRM. Så här ser den ut – mössan som ska prövas på 
patienter redan i sommar. Om försöken slår väl ut ska den ut-
vecklas ytterligare, bland annat ska de flesta slangarna kunna 
slopas.
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