
 
 
Stockholm läns landsting, Nya Karolinska Solna och Elekta i långsiktigt 
samarbetsavtal för bättre cancervård 
 
STOCKHOLM, 30 december 2016 – Elekta (EKTA-B.ST), Stockholm läns landsting och Nya 
Karolinska Solna har undertecknat ett 13-årigt samarbetsavtal inom avancerad 
strålbehandling med fokus på innovation, gemensam forskning och utbildning.  
 
Avtalets syfte är att skapa betydande förbättringar avseende tillgänglighet, vårdkvalitet och 
kliniska resultat för patienter som lider av cancer. Som enda leverantör kommer Elekta att 
utrusta cancercentren och strålterapiavdelningarna på Nya Karolinska Solna och 
Södersjukhuset. 
 
– Vi ser verkligen fram emot ett nära samarbete med Karolinska och Södersjukhuset. Nya 
Karolinska Solna och Elekta delar ambitionen att förbättra kvalitet och kapacitet för 
cancervården i Stockholmsregionen, samt att driva utveckling och forskning inom 
strålbehandling. Det här samarbetsavtalet kommer att ha betydelse och förbättra livet för 
tusentals patienter, säger Richard Hausmann, Elektas vd och koncernchef. 
  
Nya Karolinska är det hypermoderna sjukhuset bredvid befintliga Karolinska 
Universitetssjukhuset i Solna. För att kunna tillhandahålla högt specialiserad 
cancerbehandling med fokus på patienterna kommer Stockholms läns landsting att beställa 
avancerade linjäracceleratorer, efterladdare för brachyterapi och hela Elektas portfölj av 
mjukvarulösningar. Projektet omfattar även ett långsiktigt serviceavtal. 
 
Elekta har sedan tidigare redan lämnat ett historiskt bidrag till den medicinska innovationen 
på Karolinska. Den bortgångne Lars Leksell, uppfinnaren av stereotaktisk strålkirurgi, var 
professor i neurokirurgi vid Karolinska Institutet och vid Karolinska Universitetssjukhuset, där 
han utvecklade Leksell Gamma Knife och andra viktiga innovationer, under tiden han ledde 
den neurokirurgiska kliniken vid Karolinska. 
 
Avtalet är den slutliga bekräftelsen på den offentliga upphandlingen som Elekta 
ursprungligen tillkännagav 25 maj 2016. 
 
Det initiala ordervärdet uppgår till cirka 350 Mkr, exklusive värdet av optioner på ytterligare 
utrustning och tjänster under avtalets 13-åriga löptid. 198 Mkr av ordervärdet kommer bokas 
under det tredje kvartalet av Elektas räkenskapsår. 
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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 
 
 
 

https://www.elekta.com/pressreleases/1152964/elekta-wins-public-tender-to-deliver-advanced-cancer-care-solutions-to-new-karolinska-solna-nks.html
https://www.elekta.com/pressreleases/1152964/elekta-wins-public-tender-to-deliver-advanced-cancer-care-solutions-to-new-karolinska-solna-nks.html
mailto:gert.vansanten@elekta.com
mailto:tobias.bulow@elekta.com


 
 
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. 
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