
Pressmeddelande
10 februari 2020 08:30:00 CET

  AroCell Virdings Allé 32B SE-754 50 Uppsala

AROCELL utökar sin ledningsgrupp med Cecilia 
Ahlin som Chief Medical Officer

AroCell AB (publ.) meddelar idag att Cecilia Ahlin anställts som Chief Medical Officer. Cecilia 
kommer att leda och utveckla AroCells kliniska strategi med fokus på att få mer klinisk evidens 
för användandet av TK1 som biomarkör i cancerbehandling. Cecilia kommer att ingå i AroCells 
ledningsgrupp.

Cecilia Ahlin har över 20 års erfarenhet av att behandla cancerpatienter och har en doktorsexamen 
inom prognostiska biomarkörer i bröstcancer. Hon blev specialist i allmän onkologi 2003 och i 
gynekologisk onkologi 2011. Hon har erfarenhet från Svenska Läkemedelsverket som klinisk 
bedömare och senast från Novartis där hon var Medical Head Oncology Sweden. Cecilia är docent 
i onkologi vid Örebro universitet.

”Jag är mycket glad över att vi kan locka en så erfaren onkolog till vår ledningsgrupp. Cecilia 
kommer att bidra med sin djupa kunskap och insikter om praxis i bröstcancerbehandling och i 
andra tumörer. Hon kommer att ansvara för vår kliniska strategi med fokus på att få mer kliniska 
evidens för användningen av AroCell TK 210 ELISA i klinisk miljö.”, Säger Michael Brobjer, VD på 
AroCell. "Cecilias långa erfarenhet och det faktum att hon fortfarande är en aktiv onkolog som 
behandlar patienter gör mig övertygad att AroCell kommer att kunna leverera relevanta metoder 
för biomarkörer som är väl anpassade för klinisk användning."

”Jag ser fram emot att arbeta med AroCell i rollen som CMO och verka för att införa AroCell TK 210 
ELISA som ett viktigt verktyg i rutinsjukvården av cancerpatienter. Tillsammans med 
ledningsgruppen kommer jag att fortsätta att stärka AroCells kliniska forskningsprogram och våra 
samarbeten med externa intressenter. Målet är att generera ytterligare data som stödjer 
användandet av Tymidinkinas 1 (TK1) både som prognostisk/prediktiv biomarkör och som en 
respons biomarkör i cancerbehandlingen. Detta möjliggör en mer skräddarsydd och 
individanpassad behandling av patienterna.” säger Cecilia Ahlin.
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Om AroCell

AroCell AB (AROC) 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
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