
 

Elekta pionjär inom modern cancervård genom ledande 
forskning 

Barcelona, 10 maj 2012 

Mer än 13 miljoner nya cancerfall inträffar varje år i världen, varav 3 miljoner i Europa, enligt 
Världshälsoorganisationen, WHO. I takt med att befolkningen blir äldre väntas antalet cancerfall 
dessutom öka. Elekta har som mål att patienterna lättare ska få tillgång till behandling och att 
denna ska bli effektivare. Det sker genom att Elekta driver forsknings- och utvecklingsprojekt 
med patienten i fokus. Elektas verkställande direktör och koncernchef, Tomas Puusepp, beskrev 
nyligen hur patienterna gynnas av företagets ledande ställning inom tillväxt samt forskning och 
utveckling. 

På en kapitalmarknadsdag i samband med ESTRO-mässan 2012 (European Society for 
Therapeutic Radiology and Oncology), sade Tomas Puusepp att Elektas portfölj med ledande 
integrerade lösningar och tjänster innebär att fler patienter kan behandlas. 

– Varje år behandlas omkring en miljon patienter med lösningar från Elekta. I och med att vi 
satsar på innovation och tillväxt räknar vi med att ännu fler patienter får tillgång till förstklassig 
cancervård till överkomligt pris. Varje år investerar vi 8–9 procent av vår omsättning i forskning 
och utveckling för att ytterligare förbättra utfallet av marknadens bästa kliniska lösningar. Det är 
så vi utvecklar vår ledande ställning inom modern cancervård, sade han. 

– Tillsammans med framstående läkare har Elekta antagit utmaningen att förbättra behandlingen 
av några av de vanligaste cancerformerna såsom lung-, bröst- och prostatacancer. Genom 
kontinuerligt samarbete med forskargrupper tar vi fram lösningar som förbättrar det kliniska 
resultatet. Ett utmärkt exempel på detta är vår senaste lösning Agility™, sade Dee Mathieson, 
Senior Vice President, Oncology Business Line Management. 

AgilityTM är Elektas revolutionerande flerbladskollimator som formar strålen runt tumören med 
ännu högre precision. Agility ger dessutom mindre läckage, vilket minskar oönskad dos på friska 
vävnader, och kortare behandlingstider. Elekta har samarbetat med ledande sjukhus och 
forskningsinstitut för att hitta denna lösning där fler patienter kan behandlas med enastående 
hög precision. 

Ett annat exempel på en innovativ lösning från Elekta är Clarity®. Med ultraljudsbilder kan Clarity 
identifiera mjukvävnadernas struktur under planering och behandling, vilket tar utvecklingen av 
mjukvävnadsvisualisering ett stort steg framåt. Det är en perfekt plattform för rörelsehantering till 
ett överkomligt pris, som också bidrar till att läkarna känner sig säkrare. 

– Elekta har en tydlig strategi att utveckla heltäckande och ledande lösningar med patienterna i 
fokus. Det är en del av Elektas utveckling inom cancervården som kommer att få företaget att 
växa och samtidigt medföra kliniska fördelar och positiva resultat för patienterna, sade Tomas 
Puusepp. 

Elekta visade upp sin portfölj på ESTRO (9–13 maj) genom ”Elekta Cancer Care Clinic” (ung. 
Elektas cancerklinik), som simulerar reception, förbehandling och simuleringsrum, 
läkarmottagning, behandlingsplanering, behandlingsrum och en behandlingsenhet. På ”kliniken” 
visade Elekta hela bredden av företagets omfattande och integrerade erbjudande. 

 

 



 

För ytterligare frågor, var vänlig kontakta: 
 
Stina Thorman, Vice President Corporate Communications, Elekta AB (publ) 
+46 8 587 25 437, stina.thorman@elekta.com 
 
Johan Andersson Melbi, Investor Relations Manager, Elekta AB (publ) 
+46 702 100 451, johan.anderssonmelbi@elekta.com 
 
Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggjordes den 10 maj 2012 kl. 
15.15 CET. 
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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 
3 300 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska 
Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com. 


