
 

 
Elekta och Equra Health i samarbete för att öka tillgången på strålterapi i 
Sydafrika 
 
Långsiktigt samarbetsavtal omfattande 15 linjäracceleratorer, 
onkologiinformationssystem och ett gemensamt utbildningscenter  
 
Kapstaden och Stockholm, 10 juni – Equra Health i Kapstaden förvärvar 15 
strålterapisystem med tillhörande utrustning av Elekta inom ramen för ett långsiktigt 
samarbetsavtal. Samarbetet omfattar även en gemensam uppbyggnad av ett avancerat 
utbildningscenter för cancervårdspersonal. Sydafrika har ett växande behov av 
strålterapi och samarbetet syftar till att möta en global trend där afrikanska länder står 
för betydligt fler nya cancerfall än utvecklade länder. 
 
– Under 2008 fanns 56 procent av de rapporterade nya cancerfallen i världen i 
utvecklingsländer. Det är en siffra som förväntas att öka till närmare 70 procent fram till 
år 2020*. Elekta är förstahandsvalet av leverantör i avtalet som ska säkerställa att 
Sydafrikas befolkning, och på sikt även andra afrikanska länder, får tillgång till teknik, 
planeringssystem, stöd och service i världsklass, säger Erhardt Korf, Chief Operating 
Officer vid Equra Health. 
 
– Bara i Sydafrika är behovet av avancerade strålterapisystem akut. Det finns idag 71 
linjäracceleratorer fördelade på offentliga och privata kliniker i ett land med omkring 50 
miljoner människor, tillägger Erhardt Korf.  
 
Av landets 71 linjäracceleratorer driver Equra Health 27 stycken, fördelade på 24 
kliniker, varav huvuddelen kommer från Elekta och Siemens. 
 
– Siffror från GLOBOCAN 2008 visar att antalet nya cancerfall i Sydafrika beräknas till 
255 fall per 100 000 personer och år. I Afrika upptäcks de nya fallen ofta i ett sent skede 
och för omkring 60 procent av patienterna skulle det betyda fördelar att behandlas med 
strålterapi. Utifrån det behövs uppskattningsvis en linjäraccelerator för varje 500 nya fall 
vilket betyder att Sydafrika egentligen har ett behov av 151 linjäracceleratorer, säger 
Erhardt Korf. 
 
En rad olika faktorer inkluderat kostnaderna har hämmat tillgången på strålterapi. Vårt 
samarbete med Elekta gör strålterapitekniken överkomlig för oss, vilket dramatiskt 
kommer att ge patienterna bättre tillgång till strålterapi de närmaste tio åren. Möjligheten 
till samarbete mellan offentliga och privata vårdgivare bidrar till att minska köerna vilket 
även ger patienterna en tidigare behandling. Det förbättrar resultatet och ger betydande 
ekonomiska fördelar för landet som helhet, fortsätter Erhardt Korf.  
 
Just nu håller de första linjäracceleratorerna inom det gemensamma samarbetet på att 
installeras. 
 
 
 
 



 

Nytt center utbildar hundratals personer i modern cancervård 
Utöver Equra Healths förvärv av linjäracceleratorer ska Equra och Elekta skapa ett 
gemensamt utbildningscenter i Kapstaden. Det ska vara fullt utrustat och tas i drift under 
andra kvartalet 2014. 
 
– Bristen på utbildade röntgenassistenter, sjukhusfysiker, dosplanerare och 
cancerläkare som behärskar den senaste tekniken kan hämma tillgången till 
strålbehandling. Det gemensamma utbildningscentret kommer att kunna bidra till att lösa 
problemet med bristen på utbildad vårdpersonal, både lokalt och i resten av Afrika, när vi 
nu byter från äldre maskiner till Elektas senaste teknik. Idag måste vi hämta tekniker och 
specialister från andra länder för att hålla utbildningar i Sydafrika och andra afrikanska 
länder eller skicka vår personal utomlands. Med det nya utbildningscentret räknar vi med 
att kunna utbilda omkring 600 personer inom klinisk vård och 200 inom administrationen 
under de kommande fem till tio åren, avslutar Erhardt Korf. 
 

*Status of radiotherapy resources in Africa: an International Atomic Energy Agency 
analysis, Lancet Oncol 2013: 14: e168-75 
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För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB 
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@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 
 
 
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 10 juni 2013 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 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 3 400 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. 


