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Professor och överläkare Henrik Thorlacius tar 
sig an rollen som Senior Clinical Advisor
”Det är med stor glädje jag vill meddela att professor och överläkare Henrik Thorlacius har signerat 
ett konsultavtal för rollen som Senior Clinical Advisor för NanoEcho. Med sin gedigna erfarenhet 
och kompentens inom kolorektalkirurgi kommer han vara en mycket värdefull tillgång i vår 
produktutveckling. Henrik kommer att verka som rådgivare till både ledningen och styrelsen. Jag 
ser verkligen fram emot detta samarbete och hälsar honom varmt välkommen”, säger NanoEchos 
VD Linda Persson.

Henrik Thorlacius har imponerande meriter och är idag professor och överläkare på Lunds universitet 
och Skånes Universitetssjukhus (SUS) samt avdelningschef för Kirurgi på Institutionen för Kliniska 
Vetenskaper i Malmö. Han har publicerat över 250 vetenskapliga artiklar och valdes förra året in som 
ledamot i världsorganisationen för endoskopi (WEO) med fokus på endoskopisk kirurgi. Det var också 
han som genomförde den första ESD operationen (endoskopisk submukosadissektion) i Sverige. ESD 
möjliggör lokal endoskopisk behandling av tumörer som annars måste avlägsnas med 
komplikationsfylld kirurgi. På senare år har Henrik Thorlacius fokuserat på att införa ESD på stora och 
komplexa tumörer i kolon och rektum. ESD programmet på SUS har nu vuxit till ungefär 150 patienter 
per år. Dessa patienter behöver därmed inte genomgå större kirurgiska operationer, vilket är en stor 
fördel för bevarandet av patienternas livskvalité och resurssparande för sjukhuset.

Henrik Thorlacius menar att det finns ett tomrum i dagens vård i det standardiserade vårdpaketet för 
rektalcancerpatienter.
“NanoEchos metod möter behovet av förbättrad diagnostik, idag finns ingen liknande metod som 
kan påvisa om rektalcancern spridit sig till lymfkörtlarna. Diagnostiken fyller ut tomrummet i vården 
och möjliggör att fler patienter kan genomgå lokal endoskopisk behandling och undvika stor och 

säger Henrik Thorlacius, som även menar att många patienter med tidig riskabel kirurgi”, 
rektalcancer genomgår en stor operation helt i onödan.

Vid frågor vänligen kontakta

Annika Andersson
CCO
E-post: pr@nanoecho.se

https://nanoecho.se/metod/
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Om NanoEcho

NanoEcho har utvecklat en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den 
bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med 
modern ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan 
sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är 
att kunna ge en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar. Med 
tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre vägledning för en mer individanpassad 
behandling. Patienternas livskvalitet efter behandling och chansen att överleva kan öka samtidigt 
som behandlingskostnaderna kan minskas. www.nanoecho.se
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