
 
 

Elekta antar utmaningen från Världscancerdagen 2015 för att minska cancern globalt 
 
STOCKHOLM 3 februari 2015 – I dag gör Elekta (EKTA-B.ST) gemensam sak med tusentals 
forskare, läkare och vårdgivare för att säkerställa en fortsatt utveckling av både 
cancervården och metoderna för att förebygga, upptäcka och behandla cancer. Målet är att 
förbättra livet för miljontals cancerpatienter och deras familjer världen över. 
 
Genom samarbetet med UICC, Union for International Cancer Control, som är initiativtagare 
till Världscancerdagen, når Elektas engagemang för att rädda liv och minska cancern i 
världen ut till 800 organisationer i 155 länder. 
 
– Elekta och bolagets tusentals kunder världen över hjälper till att förbättra och rädda livet på 
miljontals människor med cancer. Elektas starka närvaro i låg- och medelinkomstländer ger 
hopp åt dem som lever där och som drabbats av denna fruktansvärda sjukdom. Det borde 
inte vara omöjligt för något land att se till att cancerpatienterna har tillgång till 
strålbehandling, säger Cary Adams, VD för UICC. 
 
– Vi är stolta över att få vara med och stödja och marknadsföra Världscancerdagen, ett 
initiativ som ger hela världen tillfälle att enas i kampen mot den globala spridningen av 
cancer. Med vår tekniska expertis och innovativa förmåga skapar vi hela tiden nya lösningar 
för de utmaningar som läkare och sjukhuspersonal står inför varje dag, säger Niklas 
Savander, Elektas VD och koncernchef. 
 
I Sverige stödjer Elekta även Cancerfonden, en organisation som arbetar för att fler ska 
överleva och färre ska drabbas av cancer. Deras insamlade medel går till 
forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.  
– Vi uppskattar att Elekta stödjer svensk cancerforskning genom att ge bidrag till 
Cancerfonden, det ökar våra möjligheter att hjälpa närstående och patienter som drabbats av 
cancer, säger Stefan Bergh, Cancerfondens generalsekreterare. Cancerfonden 
uppmärksammar Världscancerdagen bland annat genom att arrangera föreläsningar med 
framstående cancerforskare på sex olika platser i Sverige.  
 
Elekta uppmuntrar bolagets närmare 4 000 medarbetare och deras familjer att delta och bli 
en del av lösningen. Bland aktiviteterna ingår: 

 Donera till Världscancerdagen eller Cancerfonden  

 Ge blod – en stor del av blodgivares bidrag används för att behandla människor med 
cancer och blodsjukdomar. 

 Boka tid för en undersökning och uppmuntra en vän att göra detsamma – 
mammografi, screening för tjock- och ändtarmscancer samt cellprov för 
livmoderhalscancer är exempel på undersökningar där tidig upptäckt kan förhindra 
utveckling av cancer. 

 Lär dig mer om riskfaktorerna, hälsosamma val och livsstilsförändringar – med bra 
strategier kan cirka en tredjedel av all cancer förebyggas genom att äta rätt, fysisk 
aktivitet samt hälsosam vikt. 

 Dela vad som hände under Världscancerdagen. 
 

# # # 
 
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 

http://www.uicc.org/
http://www.worldcancerday.org/
http://www.cancerfonden.se/
http://www.worldcancerday.org/donate-world-cancer-day
http://www.cancerfonden.se/sv/Stod-oss/Ge-en-gava/
http://www.worldcancerday.org/share-your-story
mailto:gert.vansanten@elekta.com


 
 

 
Kris Walmsley, Corporate Communications Manager, Elekta AB 
Tel: +46 70 537 9545, e-post: kris.walmsley@elekta.com  
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
 
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.  
 
Om Union for International Cancer Control (UICC)  
UICC unites the cancer community to reduce the global cancer burden, to promote greater 
equity, and to integrate cancer control into the world health and development agenda. UICC 
is the largest cancer-fighting organisation of its kind, with over 800 member organisations 
across 155 countries representing the world’s major cancer societies, ministries of health, 
research institutes, treatment centres and patient groups.  
 
UICC is dedicated to continuing to work with world leaders to increase their support for 
cancer control measures, and hold them to account for the cancer commitments made in the 
UN Political Declaration. UICC uses World Cancer Day to lobby to:  

 Develop targets and indicators to measure the implementation of policies and 
approaches to prevent and control cancer  

 Raise the priority accorded to cancer in the global development agenda  

 Promote a global response to cancer  
 
UICC and its multisectoral partners are committed to convincing governments to adopt 
specific time-bound targets that address the global burden of cancer and other NCDs. UICC 
is also a founding member of the NCD Alliance, a global civil society network that now 
represents almost 2,000 organisations in 170 countries.  
 
For more information visit: www.uicc.org 
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