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AroCell utser Gunnar Steineck till CMO

AroCell meddelar idag att professor Gunnar Steineck har utsetts till Chief Medical Officer på 
AroCell. Gunnar har varit tillfällig CMO i fem månader och intar nu rollen permanent. Gunnar 
har lång erfarenhet som onkolog och klinisk forskare.

Gunnar Steineck har mer än 35 års erfarenhet av forskning inom det medicinska området. Efter att 
ha studerat matematik, statistik och medicin vid Uppsala universitet utbildades han till specialist i 
onkologi och strålterapi vid Karolinska universitetssjukhuset. Efter en doktorsexamen (1990) blev 
Gunnar docent (1992). Därefter följde post-doktor studier vid Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center i New York. År 2002 utnämndes han till professor vid Karolinska Institutet och år 2004 till 
professor i klinisk cancerepidemiologi vid Göteborgs universitet. Fokus för hans forskning har 
sedan 1990-talet varit att ta fram kunskap som kan användas till att bota cancer med återställd 
hälsa hos canceröverlevaren. Gunnar har fler än 350 artiklar publicerade i tidskrifter med peer 

. Där ingår studier av markörer, kirurgi, strålbehandling och cellgifter.review

”Jag har känt Bernhard Tribukait sedan 1980-talet, en av de två forskarna bakom AroCells 
produkter”, säger Gunnar Steineck. ”Att kunna hjälpa till så att hans viktiga forskargärning gällande 
tymidinkinas kommer patienter till godo är en stor glädje”.

”Jag är väldigt glad med att Gunnar tillträder denna tjänst permanent. Hans erfarenhet och 
kunskap inom onkologi, inte minst uroonkologi, är mycket värdefull för AroCell. Gunnar har tidigare 
gjort betydelsefulla insatser i sin roll som tillfällig CMO och styrelseledamot samt vid specifika 
konsultuppdrag”, säger Anders Hultman, VD för AroCell.
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Om AroCell

AroCell AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att 
stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på 
patenterade metoder för att mäta proteinkoncentrationen av Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 
210 ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera 
behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering 
och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North Growth Market med 
Redeye AB som Certified Adviser: , +46 (0)8 121 576 90. Certifiedadviser@redeye.se
För mer information, se www.arocell.com

http://www.arocell.com
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