
 
 
Elekta levererar avancerade cancervårdslösningar till amerikanska Providence Health 
& Services 
I ordern från Providence ingår ett brett utbud av utrustning, mjukvara och tjänster från Elekta. 
 
STOCKHOLM, 14 april – Elekta meddelade i dag att Providence Health & Services (Renton, 
Washington, USA), USA:s tredje största icke vinstdrivande hälso- och sjukvårdssystem, har 
lagt en order på ett flertal cancervårdslösningar från Elekta. Ordern inkluderar 
strålterapisystem och uppgraderingar, onkologiinformationssystem samt fleråriga 
serviceavtal för organisationens sjukhus, kliniker och andra hälsovårdsmottagningar i 
Washington, Alaska, Kalifornien, Montana och Oregon.  
 
Under 2012 inledde Providence och Swedish Health Services i Seattle, två av regionens 
största hälsovårdsorganisationer ett samarbete. Swedish Cancer Institute har redan sedan 
lång tid tillbaka ett samarbete med Elekta vad gäller cancervårdresurser i nordvästra USA. 
 
– Det fortsatta samarbetet med Providence fullföljer en ömsesidigt fördelaktig tradition där 
två organisationer samarbetar för att skapa värde för tusentals individer i en region i behov 
av hälso- och sjukvård i världsklass. Tillsammans skapar vi något mer än ett vanligt 
leverantör- och kundsamarbete, vi skapar en allians med en gemensam vision att förbättra 
patienternas liv, säger Jay Hoey, EVP Elekta North America. 
 
I enlighet med avtalet köper Providence Health & Services flera Versa HD™, Elektas mest 
avancerade strålbehandlingssystem. Versa HD™ är en linjäraccelerator med avancerad 
strålformeringsteknik och höga stråldoser. Linjäracceleratorn har utformats för att ge 
klinikerna flexibilitet att både arbeta med traditionella behandlingar för små och stora tumörer 
i kroppen, samtidigt som det även är möjligt att behandla mycket komplex cancer som kräver 
extremt hög precision. 
 
Elekta kommer även att uppgradera flera befintliga Elektasystem, inklusive 
implementeringen av multibladskollimatorn Agility™ med 160 blad och 
behandlingsplaneringssystemet XVI (5.0). 
 
Providence gör även ett betydande inköp av mjukvara från Elekta och påbörjar en 
konvertering av det befintliga onkologisystemet till MOSAIQ®, Elektas 
onkologiinformationssystem.  
 
Installationen påbörjas omedelbart och kommer fortsätta under hela 2016. 
 

# # # 
 
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 
 
Tobias Bülow, Director Financial Communication, Elekta AB 
Tel: +46 722 215 017, e-post: tobias.bulow@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 14 april 2015 kl. 07:30 CET. 

http://www.versahd.com/
http://www.elekta.com/agility
http://www.elekta.com/XVI
http://www.elekta.com/MOSAIQ
mailto:gert.vansanten@elekta.com
mailto:tobias.bulow@elekta.com


 
 
 
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. 
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