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PATIENTREKRYTERING SLUTFÖRD FÖR DEN 
RANDOMISERADE KONTROLLERADE 
MULTICENTERSTUDIEN FILTER-SCAD
FILTER-SCAD-studien är en randomiserad kontrollerad klinisk prövning med fler 
än 2 000 patienter med misstänkta kranskärlssjukdomar (CAD). 
Patientrekryteringen är nu slutförd för studien. Under ett års 
uppföljningsperiod kommer påverkan på hjärtat att utvärderas. Omfattande 
studieresultat kommer att skickas in för publicering under det första kvartalet 
2024.

FILTER-SCAD-studien påbörjades 2019 med målet att utreda kostnadseffektiviteten vid 
användning av CADScor®System för att utesluta patienter med misstänkt stabil CAD, genom 
att minska behovet av onödiga ytterligare diagnostiska bedömningar, utan att kompromissa 
med patientsäkerheten.

Studien är en prospektiv, randomiserad, kontrollerad multicenterstudie med parallella 
grupper och över 2 000 randomiserade patienter fördelade på fem kliniker i Danmark, 
däribland Bispebjerg Frederiksberg universitetssjukhus och en klinik i Sverige på Skånes 
universitetssjukhus i Lund.

”Efter ett imponerande arbete på fem danska kliniker och en svensk har vi uppnått vårt mål 
att rekrytera 2 000 patienter för FILTER-SCAD-studien. Vi är tacksamma för det fantastiska 
jobbet på alla kliniker. Nu följer en uppföljningsperiod på ett år. Studiens hypotes är att 
stabil angina kan uteslutas hos en stor andel av patienterna som tryggt kan avstå från 
ytterligare tester efter en normal och enkel undersökning kombinerat med en CADscore. Om 
denna hypotes bekräftas av data, kan dessa patienter undersökas med en enkel och billig 
metod av en kardiolog i primärvården, och därmed undvika mer resurskrävande 
sjukhusundersökningar. Detta skulle vara till stor nytta både för patienter och 
sjukvårdssystemet” säger co-Principal Investigator, MD, DMSc, FESC, Consultant Cardiologist 
Søren Galatius från Bispebjerg Frederiksberg universitetssjukhus, Danmark.

Resultaten kommer att innefatta ett kumulativt antal icke-invasiva och invasiva diagnostiska 
tester i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Ett viktigt sekundärt effektmått 
är skillnaden mellan de två behandlingsgrupperna avseende allvarliga negativa 
hjärthändelser ett år efter randomiseringen.

Omfattande resultat förväntas skickas in för offentliggörande under första kvartalet 2024.

För mer information, kontakta:
Helen Ljungdahl Round, VD, tel +1 267 809 1225, +46 730 770283, email helen.

 round@acarix.com
Christian Lindholm, CFO, tel +46 705 118333, email christian.lindholm@acarix.com
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Om Acarix

Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar innovativa lösningar för snabb AI-baserad 
uteslutning av kranskärlssjukdom (CAD). Det CE-märkta CADScor® System, som även har fått 
DeNovo-godkännande från FDA, är avsett för patienter som upplever bröstsmärta med misstänkt 
kranskärlssjukdom, och har utformats för att bidra till att minska miljontals fall av onödig, invasiv och 
kostsam diagnostik. CADScor®-systemet använder avancerad akustik och AI-teknik för att på ett icke-
invasivt sätt utesluta CAD på mindre än 10 minuter, med minst 96 % säkerhet. Acarix är noterat på 
Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Redeye AB (+46 (0)8 121 576 90, 

) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök certifiedadviser@redeye.se www.
.acarix.com
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