
 
 
Elekta vinner upphandling att leverera avancerade cancerbehandlingslösningar till 
Nya Karolinska Solna 
 
STOCKHOLM, 25 maj 2016 – Stockholms läns landsting meddelade i dag att Elekta har 
tilldelats den offentliga upphandlingen att exklusivt leverera utrustning och mjukvara till 
strålterapiavdelningen på Nya Karolinska Solna (NKS).  
 
– Som ett världsledande företag inom cancervård med huvudkontor i Stockholm är vi 
hedrade och glada att ha tilldelats denna prestigefulla upphandling. Elekta är fullt engagerad 
att investera i forskning och innovation samt att tillhandahålla state-of-the-art-teknik i 
samarbete med NKS för att stärka cancervården i Stockholmsregionen. Det är spännande att 
ytterligare utöka och fördjupa vårt samarbete med Karolinska (NKS), sjukhuset där grunden 
till stereotaktisk strålterapi lades. Karolinska är en visionär och en mycket bra partner till 
Elektas egen pionjäranda inom forskning och utveckling inklusive den kliniska utvecklingen 
för att stödja cancervården runt om i världen, säger Tomas Puusepp, Elektas vd och 
koncernchef. 
 
Avtalet förväntas formellt undertecknas under Elektas första kvartal räkenskapsåret 2016/17. 
Huvuddelen av installationen kommer ske i april 2017. Beslutet följs av en 10 dagar lång 
granskningsprocess under vilken beslutet kan överklagas. 
 

# # # 
 

För mer information, kontakta: 
Gert van Santen, VP, Corporate Communications, Elekta AB 
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com  
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
Tobias Bülow, Director Financial Communication, Elekta AB 
Tel: +46 722 215 017, e-post: tobias.bulow@elekta.com  
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med 
finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades 
för offentliggörande den 25 maj 2016 kl. 07.30 CET. 
 
 
Om Elekta 
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska 
lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade 
behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt 
mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. Elektas verksamhet 
syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga 
gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva 
lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter. 
 
Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. 
Elekta har cirka 3 800 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är 
noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.  

mailto:gert.vansanten@elekta.com
mailto:tobias.bulow@elekta.com

