
 
 

Electrical Impedance Spectroscopy ASIC  
for Skin Cancer Detection 

 
Mål för projektet 

The goal of this project is to take advantage of the latest advances in 

Microelectronics and miniaturize the currently electronics in the Nevisense in a 

single chip solution. 

Svensk projektsammanfattning 

Malignt melanom är en av de former av cancer som ökar mest globalt och i många 

länder, t ex i Sverige, är det den cancertyp som ökar allra mest. Med en tidig diagnos 

är prognosen god och det är därför viktigt med effektiva metoder för att ställa rätt 

diagnos.  

SciBase AB har utvecklat en produkt för att hjälpa läkare att ställa diagnos som är 

baserad på Electric Impedance Spectroscopy (EIS). Metodiken som bygger på 

impedansmätning i huden har utvecklats vid Karolinska Institutet. Produkten säljs nu 

i Europa och Australien. 

För att bredda marknaden tror SciBase på att nästa generation av produkten bör vara 

mindre och modulärt uppbyggd. För att åstadkomma detta krävs att mätelektroniken 

förminskas avsevärt. Målet för projektet är att utveckla en ASIC så att produkten kan 

krympa till en handhållen enhet som kan liknas vid en penna. En långsiktig idé är en 

engångsprodukt som skulle revolutionera hur screeningen av misstänkta hudfläckar 

går till. 

SciBase samarbetar i detta projekt med gruppen Integrated Circuits and System (ICS) 

på KTH i Kista. ICS har tidigare utvecklat en ASIC som mäter impedans avsedd för 

att implanteras. ICS har en stor kompetens inom ASIC-utveckling och har goda 

kontakter med experter inom området i näringslivet.  

Slutligen tror vi inte bara att projektet kommer att resultera i en nyckelkomponent för 

SciBase nästa produkt, utan även till att höja kompetensen inom området samt öka 

samarbetet mellan akademin och näringslivet i Sverige. 
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