
 
 
GenesisCare stärker spansk cancervård ytterligare genom linjäracceleratorer från 
Elekta 
 
STOCKHOLM, 25 oktober 2016 – Elekta (EKTA-B.ST) meddelar att GenesisCare köper 
Versa HD™ linjäracceleratorer med syfte att förbättra vården för de spanska 
cancerpatienterna. Även Elektas onkologiinformationssystem MOSAIQ® ingår i ordern för att 
driva effektivitet och för att optimera de kliniska resultaten i GenesisCares spanska 
verksamhet. 
 
– Även om antalet cancerfall i Spanien har ökat har antalet dödsfall sjunkit. Det beror delvis 
på avancerade strålbehandlingslösningar som förbättrat behandlingen. Vi är stolta över 
partnerskapet med GenesisCare när de nu expanderar i Spanien och växer på den 
europeiska marknaden. GenesisCare kommer att få marknadens mest avancerade 
cancervårdslösningar och vi ser fram emot att stödja deras vision att erbjuda effektiva 
behandlingar av hög kvalitet, säger Francois Pointurier, Elektas Senior Vice President 
Region EMEA. 
 
Genom de nyligen gjorda förvärven av onkologikoncernerna IMOncology och Oncosur är 
GenesisCare nu störst i Spanien inom cancervård. 
 
– Genom att investera i den senaste tekniken och utbildning av personalen ger vi våra patienter 
tillgång till en bättre och effektivare vård. Våra läkare och vår personal kommer att kunna ge 
patienterna bättre behandlingsresultat. Elektas avancerade tekniklösningar, globala räckvidd och 
outtröttliga förmåga att driva innovation kommer att vara ett viktigt stöd i de gemensamma insatserna 
för att förbättra cancervården i hela Spanien, säger Dan Collins, vd för GenesisCare. 
 
Versa HD är Elektas mest avancerade linjäraccelerator som erbjuder precis och snabb 
strålbehandling. MOSAIQ är ett heltäckande onkologiinformationssystem för patientdata inom 
traditionell strålterapi, partikelterapi och medicinsk onkologi i ett gemensamt gränssnitt samtidigt som 
det binder samman och är tillgängligt för multidisciplinära team på olika geografiska platser. 
 
Det totala ordervärdet uppgår till 25 MEUR, av vilka 9,5 MEUR bokades under Elektas andra 
kvartal räkenskapsåret 2016/17. Avtalet är ett tillägg till en tidigare affär med GenesisCare 
som offentliggjordes 31 mars 2016. 
 

# # # 
 

 
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 
 
 
Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel 
med finansiella instrument. Information lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2016 
kl. 07.30 CET. 

http://www.elekta.com/versahd
https://www.elekta.com/mosaiq
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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 3 600 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget 
är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information om Elekta, se www.elekta.com. 
 
Om GenesisCare  
GenesisCare tillhandahåller högkvalitativ specialistvård till patienter med cancer och hjärt- 
och kärlsjukdomar, de två största sjukdomskategorierna i världen.  
 
Organisationen finns till för att förbättra vårdens kvalitet och tillgänglighet för behövande 
patienter och samhällen. Koncernen är den största leverantören av strålterapi i Australien 
och driver 27 cancercenter i storstäder och även på mindre orter (inklusive 
undervisningssjukhus inom den offentliga tertiärvården). På 80 platser erbjuds kardiologi- 
och sömntjänster. GenesisCare sysselsätter över 1 700 högutbildad vårdpersonal och 
stödpersonal, varav 150 läkare. GenesisCare leder också, eller deltar i, cirka 100 kliniska 
studier. 
 
Cancervård ges för samtliga tumörgrupper med den senaste tekniken, inklusive 
intensitetsmodulerad strålbehandling, volumetric arc therapy, stereotaktisk strålterapi och 
strålkirurgi samt brachyterapi med både låga och höga stråldoser.  
 
Det medicinska teamet på GenesisCare består av några av världens mest erfarna 
specialister, varav många arbetar som konsulter på offentliga sjukhus eller deltar i forskning 
och utbildning. GenesisCare använder internationellt beprövad medicinsk teknologi 
integrerad med elektroniska sjukvårdsjournaler för att förbättra resultaten för patienterna och 
deras upplevelse av vården. Webbplats: www.genesiscare.com.au 

http://www.elekta.com/
http://www.genesiscare.com.au/

