
 
 
Proton Partners International köper Elektas strålbehandlingsutrustning 
 
CRAWLEY, Storbritannien, 30 november – Elekta (EKTA-B.ST) bistår Proton Partners 
International i arbetet med att etablerar sig i Storbritannien genom att tillhandahålla den 
senaste tekniken inom strålbehandling.  
 
Proton Partners International ska öppna kliniker i Storbritannien. På klinikerna kommer de 
utöver protonterapi även att erbjuda strålbehandling och cellgiftbehandling för patienter med 
privata sjukförsäkringsavtal, självbetalande patienter samt för patienter som omfattas av det 
statliga sjukförsäkringssystemet (NHS). 
 
Proton Partners köper Elekta Versa HD™, marknadens modernaste linjäraccelerator, samt 
Elekta MOSAIQ®, som erbjuder ett helintegrerat onkologiinformationssystem bestående av 
MOSAIQ® strålningsonkologi, MOSAIQ® medicinsk onkologi och MOSAIQ protonterapi. 
Versa HD-systemen och MOSAIQ-mjukvaran kommer att installeras på respektive center i 
Newport i Wales och Northumberland i England. Ordern värderas till drygt 5 miljoner pund, 
och bokfördes under det andra kvartalet räkenskapsåret 2015/16. 
 
– Vårt uppdrag är att tillhandahålla behandling av högsta kvalitet på våra kliniker och därför 
väljer vi att samarbeta med de bästa. Vi är glada över samarbetet med Elekta som är känt för 
sin höga kvalitet på både produkter och tjänster, säger Mike Moran, vd för Proton Partners 
International. 
 
– Vi är mycket nöjda med att stödja Proton Partners att förändra vården i Storbritannien. 
Elektas heltäckande och effektiva lösningar för cancervård kan hjälpa Proton Partners uppnå 
sitt mål att behandla 2 000 patienter varje år, säger Ian Alexander, CCO på Elekta. 
 
Enligt brittiska Cancer Research förväntas antalet nya cancerfall i Storbritannien år 2030 att 
uppgå till cirka 432 000 och hälften av dessa patienter bör genomgå strålbehandling. 
Precisionen och snabbheten hos Versa HD, dess avancerade strålformering och bildkvalité 
tillsammans med de höga stråldoserna gör den perfekt för behandlingen av både 
konventionella och mer komplexa cancerfall. 
 
– Proton Partners och Elekta samarbetar för att ge cancerpatienter i Storbritannien den bästa 
och mest innovativa strålbehandlingen, säger Paddy Greally, Elektas affärsområdeschef för 
Storbritannien och Irland. 
 

# # # 
 
För mer information, 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 30 november 2015 kl. 07.30 CET. 
 

http://www.versahd.com/
https://www.elekta.com/software-solutions/care-management/mosaiq-radiation-oncology.html
https://www.elekta.com/software-solutions/care-management/mosaiq-medical-oncology/
mailto:gert.vansanten@elekta.com
mailto:johan.andersson@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 i dag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. 
Elekta har cirka 3 800 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är 
noterat på Nasdaq Stockholm. Webbplats: www.elekta.com. 
 
Om Proton Partners International Limited 
Proton Partners International är ett privat aktiebolag, med säte i Wales. Bolaget bildades 
efter diskussioner mellan professor Karol Sikora, tidigare chef för WHOs cancerprogram, 
professor Sir Chris Evans, ledande entreprenör inom Life Science, och Neil Woodford, 
grundaren till Woodford Investment Management. Institutionella och privata investerare har 
bidragit med närmare 100 miljoner pund i eget kapital till bolaget.  
 
Professor Gordon McVie, Senior Consultant vid European Institute of Oncology, som är 
samarbetspartner med italienska Hadron Centre i Pavia, har utsetts till ordförande och 
professor Karol Sikora har utsetts till ledande medicinsk rådgivare åt bolaget. 
 
För mer information om Proton Partners, besök: http://proton-int.com/ 
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