
 

NHS i Storbritannien tecknar avtal om 22 miljoner GBP för cancerbehandlingssystem 
från Elekta 
 
NHS uppgraderar strålterapikapaciteten med flera Elekta Synergy linjäracceleratorer 
 
CRAWLEY, Storbritannien, 29 november 2017 – Elekta (EKTA-B.ST) meddelar att de har 
tecknat ett ramavtal med NHS Supply Chain för att leverera flera Elekta Synergy® digitala 
linjäracceleratorer med Agility™ multibladskollimator för en snabb strålformering samt 
Elekta's MOSAIQ® onkologiinformationssystem. 
 
– Det nya avtalet ger NHS-sjukhusen större möjlighet att erbjuda avancerad cancervård. 
Elekta är stolt över att fortsätta sin etablerade position som en viktig leverantör av 
neurokirurgiutrustning och cancerbehandlingssystem till NHS, säger Steve Tomkins, 
Elekta’s Business Unit Manager för Storbritannien och Norden. 
 
Mer än 360 000 nya cancerfall diagnostiseras årligen i Storbritannien. Idag ges strålterapi till 
cirka 39 procent av alla brittiska cancerpatienter, men rekommendationen är att mer än 
hälften av alla cancerfall kan behandlas med strålbehandling. 
 
Avtalets totala värde är 22 miljoner GBP och kommer att bokföras under det tredje kvartalet 
av Elektas räkenskapsår 2017/18. De första leveranserna är planerade till mitten av 2018. 
 
För mer information om behandlingslösningarna, besök www.elekta.com 
 

# # # 
 
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 Communications, 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. Information lämnades för offentliggörande den 29 november 
2017 klockan 07.30 CET. (REGMAR) 
 
Om Elekta 
Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som 
används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller 
sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med 
våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra 
behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa 
kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, 
strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. 
Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com. 
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