
 
 

 
Elekta levererar avancerad cancervård till Stockholmsregionen  
 
STOCKHOLM, 26 februari 2018 – Elekta (EKTA-B.ST) meddelade i dag att bolaget har 
tecknat ett avtal med Stockholms läns landsting om att utrusta cancercentren och 
strålterapiavdelningarna på Södersjukhuset (SÖS) och Nya Karolinska Solna (NKS). Avtalet 
följer efter en avsiktsförklaring som undertecknades 12 december 2017. 
 
Enligt överenskommelsen ska SÖS förvärva fyra toppmoderna Elekta Versa HD™ 
cancerbehandlingssystem inklusive mjukvara. Dessutom kommer Elektas 
brachyterapilösningar med Flexitron® efterladdare att användas på NKS för att hjälpa till att 
behandla patienter med olika cancertyper, som prostatacancer, huvud- och halscancer samt 
gynekologisk cancer. 
 
Vi är glada att kunna hjälpa SÖS förbättra sin strålterapiavdelning med Elektas avancerade 
Versa HD-system och att leverera våra överlägsna brachyterapilösningar till NKS. SÖS håller 
på att skapa en knutpunkt för cancerbehandling i Stockholmsområdet och vi tycker at det är 
spännande att vara en del av den utvecklingen. Deras investeringar i nya Versa HD 
linjäracceleratorer kommer att ge patienterna bättre tillgång till en ledande strålbehandling, 
säger Richard Hausmann, vd och koncernchef för Elekta. 
 
Elekta meddelade i december 2017 att bolaget ska leverera all utrustning till SÖS 
strålterapiavdelning och brachyterapilösningar till NKS. Det totala värdet på ordern uppgår till 
160 MSEK. 
 

# # # 
 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Oskar Bosson, Global EVP Corporate Communications and Investor Relations  
Tel: +46 70 410 7180, e-post: Oskar.Bosson@elekta.com 
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
Michelle Joiner, Director, Global Media Relations  
Tel: +1 770 670 2447, e-post: michelle.joiner@elekta.com  
Tidszon: ET: Eastern Time 
 
 
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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