
 

 

 

Akademiska sjukhuset i Uppsala först i Sverige att behandla patient med 
cancerbehandlingssystemet Elekta Unity 
 
UPPSALA – Den första patienten någonsin i Sverige behandlades igår på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala med det banbrytande strålterapisystemet Elekta Unity MR-Linac. Elekta 
Unity ger läkarna en ”syn” som gör att de kan fokusera på tumörerna och skona frisk vävnad 
och uppfyller därmed ett icke tillgodosett behov inom cancerbehandlingar. Nu kan läkarna på ett 
tillförlitligt sätt se och spåra tumören och vävnad som är svår att visualisera under behandling 
och anpassa behandlingen så att den blir så bra som möjligt. Det möjliggör en skräddarsydd 
behandling för varje patient och varje behandlingstillfälle. Med Elekta Unity kan 
strålbehandlingen bli mer effektiv, vilket utöver färre behandlingsrelaterade biverkningar också 
potentiellt skulle kunna innebära färre behandlingstillfällen och sjukhusbesök för patienten. 
 
Zahra Taheri-Kadkhoda, sektionschef strålbehandling vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, 
säger så här: ”En viktig fördel med strålbehandling som guidas av MR-bilder är att behandlingen 
blir mer individualiserad och kan inriktas mer precist mot tumörerna. Detta kan öka chansen att 
få bättre kontroll över tumören och minska risken för skador på omgivande frisk vävnad, särskilt 
för tumörställen som är svåra att visualisera med icke-MR-tekniker. MR-Linac är också ett 
inspirerande projekt för ett brett och öppet samarbete mellan olika medicinska discipliner och 
tekniska yrkesmän med ett slutligt mål att förbättra patientvården.” 
 
Richard Hausmann, Elektas vd och koncernchef, säger: ”Vi är mycket glada över att 
Akademiska sjukhuset i Uppsala som första sjukhus i Sverige har sällat sig till den växande 
skara av cancerkliniker världen över som erbjuder precision radiation medicine till sina patienter 
med hjälp av den mest avancerade tekniken som finns att tillgå. Både Elekta och Akademiska 
sjukhuset i Uppsala är kända för sin innovativa syn på modern cancervård. Synergieffekterna 
från samarbetet kommer att bli värdefulla för många av de drygt 60 000 människor som varje år 
får diagnosen cancer i Sverige.” 
 
Hittills finns 18 Elekta Unity-system i drift globalt, varav åtta i Europa. I den nya tekniken 
kombineras två avgörande men separata tekniker i en enda plattform: en toppmodern högfälts 
MRI-scanner och den senaste generationens linjäraccelerator från Elekta (EKTA-B.ST). 
Tumörer och omgivande organ kan lokaliseras och deras rörelser spåras exakt vid 
behandlingstillfället. Det gör att behandlingsplanerna kan anpassas samtidigt som patienten 
ligger på behandlingsbordet som ett svar på löpande ändringar i tumörens position, form, biologi 
och förhållande till känsliga organ. 
 
Elekta Unity kommer att användas för att behandla ett brett spektrum av cancertyper och kan 
leda till nya behandlingsalternativ för svårbehandlade cancertyper med former som kräver 
knivskarpa bilder för att effektivt urskilja tumören från omgivande frisk vävnad och friska organ. 
Det kommer att innebära att anatomiska strukturer som tidigare ansågs olämpliga för 
strålbehandling nu kan behandlas. 
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För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Oskar Bosson, Global EVP Corporate Communications and Public Affairs 
Tel: +46 70 410 7180, e-post: Oskar.Bosson@elekta.com  
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
Raven Canzeri, Global Public Relations Manager, Elekta 
Tel: +1 770-670-2524, e-post: raven.canzeri@elekta.com  
Tidszon: ET: Eastern Time 
 
Om Elekta 
I snart femtio år har Elekta lett utvecklingen inom strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda 
jobbar varje dag, jorden runt, för att möjliggöra precisionsbaserad, individanpassad 
strålbehandling för alla med cancer som behöver det. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm och 
är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.elekta.com eller följ oss på 
Twitter, @elekta. 
 
Om Akademiska sjukhuset 
Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – 
länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska 
forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala 
universitet. 
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