
 
 
Avera Health samarbetar med Elekta för avancerad cancervård 
 
ATLANTA, USA, 4 december 2014 – För att erbjuda högteknologisk cancervård i South 
Dakota, Minnesota, och närliggande stater har Avera Health och Elekta (EKTA-B.ST) ingått 
ett samarbete kring införandet av MOSAIQ® onkologiinformationssystem.  
 
Samarbetet gör att Avera kan skapa ett integrerat onkologisystem som möjliggör en 
heltäckande vårdlösning, från förebyggande åtgärder och screening till palliativ vård och 
återhämtning. 
 
I avtalet ingår linjäracceleratorer från Elekta (Versa HD™, Elekta Infinity™), Leksell Gamma 
Knife® Perfexion™, brachyterapilösningar, Monaco® behandlingsplaneringsystem för 
strålningsonkologi och METRIQ™ mjukvara för cancerregistrering. En molnbaserad lösning 
kommer att användas för all programvara. 
 
– När ett omfattande vårdnätverk som Avera Health väljer Elekta är det ytterligare ett bevis 
på vår ledande position inom onkologiinformationssystem. Avera Health är en ledande 
organisation inom cancervård som vi är mycket glada att samarbeta med, säger Jay Hoey, 
Elektas EVP för region Nordamerika. 
  
– Avera ska erbjuda forskningsbaserad, tekniskt avancerad vård i världsklass, oavsett var 
våra patienter och deras familjer finns. Samarbetet med Elekta kommer att hjälpa oss att 
uppfylla vår vision och säkerställa en högkvalitativ vård på alla våra sex cancercenter. Vi är 
mycket nöjda att vi har hittat en samarbetspartner som delar vår vision om en integrerad 
kvalitetsvård, säger Dave Kapaska, DO, Regional President & CEO för Avera McKennan 
Hospital & University Health Center samt administrativ chef för Avera Healths utbud av 
tjänster inom cancervård. 
 
– Avera kan genom samarbetet få åtkomst till en individs patientjournal från vart och ett av 
våra cancercenter samt våra lokala verksamheter. På det här viset sammanlänkas 
vårdgivare, enheter för cellgiftsbehandling och strålbehandling samt cancerregister vilket 
hjälper oss att erbjuda våra patienter regionens mest avancerade cancervård, säger Dave 
Flicek, Chief Administrative Officer för Avera Medical Group. 
 
– Tack vare valet av Elekta som samarbetspartner kommer vi att ha tillgång till världens mest 
avancerade cancerbehandlingsteknik. Att ha tillgång till både Versa HD och Perfexion ger 
helt överlägsna möjligheter vad gäller stereotaktisk behandling, vilket gör att vi kan utföra 
behandlingen snabbare och med ännu större precision, säger Michael Peterson, MD, 
Radiation Oncologist hos Avera Health. 
 
Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i USA och i South Dakota*, en delstat som har 
en befolkning på cirka 850 000. Avtalet kommer att främja ytterligare kvalitetsförbättringar 
inom patientvården på Averas regionala center och lokala verksamheter. 
 
Över 20 miljoner dollar av avtalet redovisades under andra kvartalet för Elektas 
räkenskapsår 2014/15. 
  
  
*Befolkningsstatistik från 2012, South Dakota Department of Health 
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För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta AB 
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com 
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB 
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com 
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
 
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 4 december 2014 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 3 800 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget 
är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information om Elekta, se www.elekta.com. 
 
About Avera Health 
Avera, the health ministry of the Benedictine and Presentation Sisters, is a regional 
partnership of health professionals who share support services to maintain excellent care at 
more than 300 locations in eastern South Dakota and surrounding states. 
 
Avera caregivers are supported by the resources and expertise of the region's largest health 
system. Management and other support services are provided through the Avera Central 
Office in Sioux Falls, S. D., and its five regional centers: Avera St. Luke's Hospital in 
Aberdeen, S.D.; Avera Queen of Peace Hospital in Mitchell, S.D.; Avera McKennan Hospital 
& University Health Center in Sioux Falls, S.D.; Avera Sacred Heart Hospital in Yankton, 
S.D.; and Avera Marshall Regional Medical Center in Marshall, Minn. More information at 
www.Avera.org 
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