
 

Sjukhus i Wien förbättrar behandlingen av cancer med hårdvara och mjukvara 
från Elekta 
 
WIEN, Österrike, 18 juli 2016 - Wiens sjukhus (Wiener Krankenanstaltenverbund) har 
valt att behandla sina cancerpatienter med Elektas (EKTA-B.ST) avancerade lösningar 
och mjukvara för strålbehandling. Avtalet kommer att omfatta fyra Versa HD 
linjäracceleratorer och två Elekta Infinity linjäracceleratorer, efterladdare till brachyterapi, 
MOSAIQ onkologiinformationssystem och Monaco behandlingsplaneringssystem, 
tillsammans med långfristiga serviceavtal. 
 
Installation kommer att ske vid två nya onkologiavdelningar i Wien – Krankenhaus 
Hietzing (KHR) och Sozialmedizinisches Zentrum Ost - Donauspital (SZO) – via ett 
långsiktigt samarbetsavtal mellan offentlig och privat verksamhet. All hårdvara och 
mjukvara kommer att levereras under de nästkommande 24 månaderna. 
 
Enligt Ian Alexander, Elektas Chief Commercial Officer (CCO), stärker denna betydande 
order Elektas ledande marknadsställning i Österrike på lång sikt. 
 
– I Österrike diagnosticeras närmare 40 000 personer med cancer varje år, och det är 
den näst vanligaste dödsorsaken i landet. Studier har visat att strålbehandling är en 
effektiv behandling av cancer, även om vi inte kan rädda livet på alla patienter. Vi är 
tacksamma över att kunna påverka den här statistiken och göra en insats för patienterna 
hos Wiener Krankenanstaltenverbund genom att förbättra eller rädda deras liv, säger Ian 
Alexander. 
 
I Wiener Krankenanstaltenverbund återfinns samtliga sjukhus samt all äldrevård i Wien, 
och det är en av Europas största sjukhusaktörer. Wiener Krankenanstaltenverbund 
kommer att förvärva Elektas hårdvara och mjukvara via VAMED, ett ledande 
internationellt företag inom området planering, byggande och skötsel av komplexa 
offentliga sjukvårdsanläggningar. Elekta kommer att agera underleverantör till VAMED. 
 
Ordern undertecknades och bokades under Elektas första kvartal av räkenskapsåret 
2016/17. Den första leveransen av utrustning är planerad till maj 2017. 
 
 

# # # 
 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Gert van Santen, Group Vice President 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 
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med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen 
lämnades för offentliggörande den 18 juli 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 
företaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information om Elekta, se 
www.elekta.com. 

http://www.elekta.com/

