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Våra individanpassade implantat och 
operationsinstrument möjliggör framgångsrika  
kliniska resultat

Pål Ryfors 
Tillförordnad vd och finanschef

” Episurf Medical är en av de verkligt innovativa 
spelarna med en framgångrik lösning  
som attraherar intresse från branschen.” 

Bäste aktieägare, 
I skrivande stund är jag nyss hemkommen ifrån en resa 
tillsammans med ett antal kollegor till USA, där vi besök-
te AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons) 
årsmöte 2017 i San Diego. Mötet är antagligen årets största 
sammankomst inom den ortopediska industrin och mötet 
besöks av ett betydande antal branschrepresentanter, vilket 
inkluderar ett stort antal ledande ortopedkirurger, vilka 
träffas för att utbilda sig och tillsammans med andra ta del 
av all innovation och utveckling som pågår i vår dynamiska 

bransch. Det var Episurf Medicals första officiella deltagande 
vid detta möte och avseende den amerikanska marknaden 
var det verkligen vår jungfruresa, och det var en mycket bra 
sådan! 

En viktig slutsats från mötet som jag vill ta upp är att 
det finns ett påtagligt och växande intresse från flera olika 
håll för olika sorters patientspecifika och skräddarsyd-
da behandlingsalternativ. Detta gäller för samtliga steg 
i behandlingskedjan, från diagnos och förplanering, till 
operations instrument och utrustning och vidare till reha-
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biliteringsfasen. Vi anser att vår Episealerteknologi passar 
väldigt väl i denna utveckling då vårt förkirurgiska skade-
bedömningsverktyg hjälper ortopeder att ta bättre och väl 
underbyggda förkirurgiska beslut. Våra individanpassade 
implantat och operationsinstrument möjliggör framgångs-
rika kliniska resultat och tillsammans med vissa av våra 
närmsta ortopeder har vi tagit steg mot att utveckla ett helt 
personligt rehabiliteringsverktyg.

En andra och viktig slutsats är att det råder ingen brist 
på (kanske till och med ett överutbud av) leverantörer av 
knäproteser, detta samtidigt som väldigt få fokuserar på den 
mer utmanande behandlingen av tidiga avgränsade brosk 
och benskador. För denna stora och underbehandlade 
patientgrupp är Episurf Medical en av de verkligt innovati-
va spelarna med en framgångrisk lösning som attraherar 
intresse från branschen. Detta gällde särskilt under AAOS 
då vi var väldigt glada för den uppmärksamhet vi attrahe-
rade från branschrepresentanter och ortopedkirurger som 
tidigare inte tagit del av Episurf Medicals teknologi. 

Det är värt att upprepa, existerande behandlingsgap är 
av stor skala och detta leder till att en pusselbit saknas i ort-
opedernas behandlingsalgoritm, det är här Episurf Medical 
kommer in. 

Min avslutande slutsats från mötet var en bekräftelse 
på att vi fokuserar på rätt saker genom vårt fortsatta fokus 
på insamlande av klinisk data som är den enskilt viktigaste 
framgångsfaktorn för oss i vårt arbete för att få ortoped-
kirurger att välja vår teknologi för behandling av deras 
patienter. För att fortsätta bredda gruppen av ortopedkirur-
ger som använder våra produkter när vi kommer allt längre 
i vår kommersialiseringsfas måste vi fortsätta att samla 
in och visa upp starka kliniska bevis. Och vi fokuserar på 
precis detta. I februari 2017 välkomnade vi Davide Masoni 
till Episurf Medical som Clinical Marketing Manager. Davides 
omfattande branscherfarenhet och internationella nätverk 
kommer att hjälpa oss i detta mycket viktiga arbete. 

Jag är glad över att kunna säga resan till USA på ett 
väldigt bra sätt bekräftade vår strategi och att det vi gör på 

Episurf Medical leder oss i rätt riktning mot vårt mål om att 
ta oss an de stora marknader som är tillgängliga för oss i 
både Europa och i USA. 

Vi väntar fortfarande på återkoppling från FDA avseende 
vår regulatoriska strategi för USA och vi kommer avvakta 
denna återkoppling innan några större steg tas avseende 
USAmarknaden. Fram till dess lägger vi allt fokus på våra 
mycket viktiga europeiska marknader. 

Jag vill avsluta med att tacka samtliga anställda på Episurf 
Medical för ett mycket gott arbete under 2016. Jag är oer-
hört tacksam för möjligheten att få arbeta tillsammans med 
ett så skickligt team och teamet är den viktigaste faktorn till 
varför Episurf Medical är så väl positionerat inför framtiden.

Stockholm, april 2017

Pål Ryfors,  
Tillförordnad vd och finanschef

Prioriterade områden och milstolpar 2016
Fortsatt hög innovationsgrad inom utveckling av produkter och tjänster 
kring vår egenframtagna teknologiska plattform  – Vi erhöll CE-märkning 
för vår femte produkt, skademarkeringsverktyget Epioscopy®. 

Framtagande av vetenskapliga kliniska bevis – Klinisk data för 
Episealerpatienter presenterades för första gången med 
mycket goda resultat, och totalt under året presenterades 
klinisk data vid fyra medicinska konferenser.

Verkställande av vår kommersialiseringsplan – Vi etablerade 
en direkförsäljningsorganisation genom att anställa säljare 
i Europeiska nyckelmarknader.

Utvärdering av alternativ avseende relevanta regulatoriska frågor samt 
ersättningsfrågor i syfte att stödja den geografiska expansionen inklusive 
en strategi för inträde på den amerikanska marknaden – Vi lämnade in 
en 513(g) ansökan till amerikanska FDA.
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Ordföranden har ordet

Dennis D. Stripe 
Ordförande

Episurf Medicals teknologi är den mest spännande nya ortopediska skadebedömnings
metod och implantatlösning som bevittnats på många år, och det är otroligt stimulerande  
att se hur teamet på Episurf Medical tas sig an denna möjlighet. Ortopeder har alltid 
varit positivt inställda till att arbeta tillsammans med industrin för att lösa problem inom 
ledrepara tioner, och reaktionerna vi får ifrån den medicinska världen indikerar att Episurf 
Medical är på rätt spår. Det nära samarbetet mellan ortopeder och vårt bolag reflekterar 
hur utvecklingen av ortopediska implantat och tekniker, för att på ett precist sätt identifiera 
källan till smärtan, historiskt sett har gått till.

Mr. Dennis D. Stripe har arbetat inom hälsovårdssektorn under de senaste 33 åren, 
företrädesvis i ledande globala positioner inom marknadsavdelningarna hos Smith 
& Nephew och Stryker Corporation. Mr. Stripe valdes till ordförande för Episurf 
Medical i augusti 2016.


