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Kaiku Health ingår ett strategiskt partnerskap för att ytterligare förbättra resultaten för 
patienter via digital patientövervakning 

 
HELSINGFORS – Kaiku Health, ett Elekta-företag (EKTA-B.ST) och en ledande digital 
behandlingsplattform inom cancervård, och Roche, ett ledande globalt sjukvårdsföretag, ingår 
ett strategiskt partnerskap inom digital patientövervakning och -hantering (DPMM). Kaiku Health 
och Roche strävar efter att driftsätta digitala verktyg för att erbjuda symptomhantering av 
patienter i realtid och vårdgivare (HCP), förbättra patientstöd och tillhandahålla anpassad 
cancervård till cancerkliniker och patienter globalt. 
  
”Kaiku Health och Roche delar ett åtagande för att tillgängliggöra anpassad vård för flera 
patienter via digitala lösningar. Tillsammans har vi redan utvecklat behandling och 
produktspecifika moduler för cancerimmunobehandling och andra behandlingar som vi inriktar 
oss på. Nu är vi spända på att ta vårt partnerskap längre och utöka räckvidden för digital 
patientövervakning och -hantering när det gäller geografi och i nya behandlingsformer och 
cancertyper för fler patienter”, säger Lauri Sippola, CEO och en av grundarna av Kaiku Health. 
  
För att ge fler patienter åtkomst till digital patientövervakning och -hantering delar Kaiku Health 
och Roche en långsiktig vision för att utveckla och erbjuda digitala vårdlösningar via ett 
ekosystem med flera partner. Denna vision omfattar en strävan efter ersättning med DPMM-
lösningar. Sätt att ersätta med digitala vårdlösningar etableras i alltfler länder, och vi tror att 
detta kommer att bana väg för en påskyndad anpassning av sådana lösningar. 
  
Partnerskapet strävar även efter att tillhandahålla ytterligare kliniska bevis på hur digital 
patientövervakning påverkar kliniska resultat via bevisgenereringsstudier. Den första 
provomgången kommer att initieras under 2022 och siktar på att utvärdera påverkan av digital 
patientövervakning och -hantering på kliniska resultat och sjukvårdens resursutnyttjande för 
patienter som får övergripande behandling mot cancer. 
  
”Digitala lösningar blir allt viktigare för att leverera kvalitetsvård till patienter. Detta partnerskap 
är ett stort steg mot att leverera lösningar för digital patientövervakning och -hantering som kan 
förbättra resultat som symptombelastning och livskvalitet för personer som får övergripande 
cancerbehandling”, säger James Sabry, läkare, fil.dr, global chef på Pharma Partnering, Roche. 
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Om Kaiku Health 
Kaiku Health är en digital plattform för vårdingrepp som klassificeras som en medicinsk enhet 
inom cancervård. Dess algoritmer screenar symptom, meddelar vårdteam och ger patienter 
anpassat stöd. Kaiku Health har moduler för över 25 cancertyper med olika cancervårdsmetoder. 
Sedan 2020 har Kaiku Health varit en del av Elekta. 

Om Elekta 
Vi på Elekta har ett värdefullt uppdrag, att säkerställa tillgången på bästa möjliga cancervård för 
varje patient. Som ledande inom precisionsstrålning tar vi fram hållbara, resultatdrivna och 
kostnadseffektiva lösningar som förbättrar liv och ger hopp till alla som lever med cancer. För att 
möta nya utmaningar och förändrade patientbehov krävs ett nära samarbete med våra kunder, 
och det är precis så vi vill ha det. För många av de 4 700 anställda i vårt globala team är arbetet 
mer än ett arbete. Här finns ett personligt engagemang för att förena vetenskap och kreativitet, 
och att förändra cancervården på djupet. Vi skapar inte bara teknologi, vi skapar hopp. 
Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm, kontor i mer än 120 länder och är noterat på Nasdaq 
Stockholm. För mer information besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter. 

http://www.elekta.com/
https://twitter.com/Elekta

