
 

 

 

GenesisCare tecknar avsiktsförklaring för köp av Versa HD cancerbehandlingssystem 
och forskningsavtal med Elekta 
 
Australiens och Europas största privata aktör inom cancervård investerar i Elektas 
strålterapilösningar och undersöker möjligheten att behandla godartade sjukdomar 
 
STOCKHOLM – Elekta (EKTA-B.ST) meddelade i dag att GenesisCare har undertecknat en 
avsiktsförklaring för köp av Elekta Versa HD™ linjäracceleratorer till bolagets växande kedja av 
onkologicenter i Australien, Storbritannien och Spanien samt inom kort även i Kina och 
Sydostasien. Det värderas till omkring 60 miljoner USD. Avtalet omfattar också Elektas 
onkologiinformationssystem MOSAIQ® och behandlingsplaneringssystem Monaco®. 
 
I ett separat forskningsavtal har GenesisCare och Elekta också kommit överens om ett antal 
projekt, däribland specifik forskning om hantering av godartade sjukdomar som behandlas med 
låga stråldoser. 
 
År 2016 tillkännagav Elekta ett partnerskap med GenesisCare, där de investerade 100 miljoner 
USD i Elektas teknik, däribland Versa HD linjäracceleratorer samt mjukvara. På senare tid, i 
augusti 2018, blev GenesisCare en av de första cancervårdsaktörerna i Australien att beställa 
en Elekta Unity, världens första högfältsmagnetresonansstrålterapisystem (MR/RT), som 
planeras installeras under det första halvåret 2019. 
 
– Jag är mycket glad över att GenesisCare fortsätter att välja Elekta när de satsar för att erbjuda 
avancerad och precis cancervård till dem som behöver. Det här senaste avtalet med 
GenesisCare bekräftar att Elekta inte bara uppfyller kundernas höga krav, utan också erbjuder 
toppmoderna behandlingsalternativ för patienterna. Vi tycker också att det är mycket spännande 
med forskningsavtalet med GenesisCare. På Elekta ser vi samarbete som nyckeln till innovation 
och vi tror att vårt gemensamma arbete kan leda till ett bredare utbud av behandlingar och 
förbättrade processer, säger Richard Hausmann, Elektas vd och koncernchef. 
 
– Strålbehandling är en högeffektiv men underutnyttjad form av cancerbehandling, så vi är 
glada över att kunna öka tillgången till denna teknik genom vår nya order av Elekta Versa HD 
linjäracceleratorer. Genom att föra ut ny teknik till områden där behoven finns har vi som störst 
påverkan både på patientupplevelsen och på livskvaliteten för fler människor med cancer, säger 
Dan Collins, vd för GenesisCare. 
 
De Versa HD linjäracceleratorerna som beställts i avtalet kommer att levereras under en 
sjuårsperiod. Detta avtal är skilt från dem som meddelades under 2016. 
 
Elekta Unity är registrerat i Australian Register of Therapeutic Goods och Medsafe New 
Zealand, har erhållit CE-märkning och väntar på 510(k)-klartecken från den amerikanska 
läkemedelsmyndigheten FDA, men finns inte tillgänglig för kommersiell distribution eller 
försäljning i USA. 
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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 
 
Gunilla Öhman, Head of Investor Relations (interim), Elekta AB 
Tel: +46 70 763 8125, e-post: gunilla.oehman@elekta.com  
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 14 november 
2018 klockan 08.00 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 
700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. 
www.elekta.com. 
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