
 

USITC publicerar preliminärt beslut i rättsprocess  
 
STOCKHOLM, 31 oktober, 2016 – En domare i USA:s Internationella 
Handelskommission (USITC) publicerade den 27 oktober ett preliminärt beslut i en 
rättsprocess med Varian Medical Systems. 
 
Domaren avslog Varians anspråk avseende patentintrång för bildstyrd strålbehandling 
och förklarade att Elekta inte gjort intrång på patenten eller att patenten var ogiltiga på 
grund av tidigare känd teknik som exklusivt licensieras av Elekta. 
 
Domaren uppgav vidare att vissa delar av Elektas behandlingslösningar inom strålterapi 
gör intrång i patent ägda av Varian Medical Systems vilka främst är relaterade till 
algoritmer som används i mjukvara för behandlingsplanering. 
 
Elekta har analyserat domarens preliminära beslut och har identifierat flera skäl till att få 
detta omprövat hos USITC. 
 
Elekta har tidigare inlett en parallell process vid Amerikanska Patentverket för att dessa 
patent ska förklaras ogiltiga. Vår bedömning är att det är sannolikt att patenten kommer 
att förklaras ogiltiga. 
 
Innan ett slutligt beslut fastställs kommer det preliminära utfallet att genomlysas inom 
USITC. Processen bedöms pågå till slutet av Elektas räkenskapsår 2016/17. 
 
 

# # # 
 
 
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 
 
Johan Andersson, Director Investor Relations, Elekta AB 
Tel: +46 8 587 25 415, e-post: johan.andersson@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 31 
oktober 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. 
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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. 

http://www.elekta.com/

