
 
 
Brittiska NHS Supply Chain förvärvar tio linjäracceleratorer för behandling av cancer 
från Elekta 
Avancerade strålbehandlingssystemet Elekta Synergy moderniserar strålbehandlingen vid 
NHS sjukhus 
 
CRAWLEY, England, 18 juni – NHS Supply Chain utrustar sjukhus i Storbritannien med 
toppmodern cancerbehandlingsutrustning genom köpet av tio Elekta Synergy® 
strålbehandlingssystem. Systemen levereras under de kommande 18 månaderna. Avtalet är 
ett led i arbetet med att råda bot på bristen på linjäracceleratorer i Storbritannien och byta ut 
åldrande utrustning. Enligt det brittiska rådgivningsorganet NRAG (National Radiotherapy 
Advisory Group) kommer enbart NHS i England att behöva byta ut ett stort antal 
linjäracceleratorer under perioden 2012–2016*. Ordern bokfördes i Elektas fjärde kvartal 
räkenskapsåret 2011/12. 

– Det är mycket hedrande att NHS Supply Chain har valt behandlingslösningar från Elekta 
som ett led i förbättringen av cancervården i Storbritannien. Vi hoppas kunna vara ett fortsatt 
stöd i deras arbete och strävar efter att vara en värdefull partner till NHS sjukhus nu när de 
satsar på att stärka sin cancervård, säger Bill Yaeger, Executive Vice President, Elekta 
Oncology. 
 
Genom köpet av Elekta Synergy får NHS Supply Chain världens första linjäraccelerator där 
bildstyrning i 3D och 4D ingår i behandlingsplaneringen. Systemet är utrustat med 
bildbehandlingsverktyg som hjälper läkarna att visualisera tumörer och normal vävnad samt 
deras rörelse. 
 
Den integrerade digitala linjäracceleratorn hjälper NHS Supply Chain’s sjukhus och kliniker 
att utvecklas i takt med kliniska nyheter såsom Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) 
och systemuppgradering med multibladskollimatorn Agility™**. 
 
 
* Radiotherapy: developing a world class service for England  
 
**Agility säljs inte på alla marknader. Kontakta den lokala representanten för ytterligare 
information. 
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För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Stina Thorman, Vice President Corporate Communications, Elekta AB  
Tel: +46 8 587 254 37, e-post: stina.thorman@elekta.com  
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
Michelle Joiner, Director, Global Public Relations and Brand Management, Elekta  
Tel: +1 770-670-2447, e-post: michelle.joiner@elekta.com  
Tidszon: ET: Eastern Time 
 
Johan Andersson Melbi, Investor Relations Manager, Elekta AB 
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.anderssonmelbi@elekta.com 
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 

http://www.supplychain.nhs.uk/
http://www.elekta.com/healthcare-professionals/products/elekta-oncology/oncology-treatment-solutions/elekta-synergy.html
http://www.elekta.com/healthcare-professionals/products/elekta-oncology/treatment-techniques/delivery-techniques/elekta-vmat.html
http://www.elekta.com/healthcare-professionals/products/elekta-oncology/treatment-techniques/beam-shaping/agility.html?utm_source=agility&utm_medium=redirect&utm_campaign=redirects
http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_074576.pdf


 
 
Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella 
instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 
den 18 juni 2012 kl. 07.30 CET. 

 
 

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 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.  

 


