PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 23 mars 2004
ELEKTA I USA FÅR EXPORTPRISET ”ACHIEVEMENT AWARD 2004 FOR
CORPORATE EXCELLENCE”
Elekta i USA har fått den prestigefyllda utmärkelsen ”Achievement Award 2004 for
corporate excellence”. Utmärkelsen delas ut av Exportrådet i samarbete med
Generalkonsulatet och Svensk-Amerikanska Handelskammaren i San Francisco.
Priset delas ut till svenska exportföretag med omfattande handel på den
amerikanska marknaden. Elekta har fått utmärkelsen för sitt utmärkta bidrag till
handelsutbytet mellan Sverige och USA.
Kriterierna för bedömningen är:
•
•
•

Övergripande framgångsfaktorer
Kommersiell framgång och utveckling
Erhållen marknadsposition

Bakgrunden till Elektas framgång i USA
Elekta gick in på den amerikanska marknaden redan 1983 med ett kontor i Atlanta,
där Elektas amerikanska huvudkontor är kvar även idag. Den amerikanska
marknaden är mycket viktig för Elekta både på grund av sin storlek, 40 procent av
den totala omsättningen, samt de höga kliniska och teknologiska kraven.
®

Elekta installerade den första Leksell Gamma Knife , ”Strålkniven”, i USA på
universitet i Pittsburgh 1987, samma år som den första strålkniven installerades på
Karolinska Sjukhuset.
®

Introduktionen av Leksell Gamma Knife i USA har varit en stor framgång. Idag
utför nästan alla neurokirurgiska kliniker på större sjukhus i USA operationer med
®
Leksell Gamma Knife . Det är den klart bästa metoden för icke-invasiv behandling
av sjukdomar i hjärnan inklusive funktionella sjukdomar såsom epilepsi och
Parkinson.
®

I slutet av december 2003 fanns det 193 Leksell Gamma Knife
86 i USA.

i hela världen varav

Elekta är också en ledande leverantör av utrustning för strålbehandling av cancer i
USA och resten av världen.
När Elekta köpte Philips verksamhet inom strålbehandling av cancer 1997 var
marknadsandelen i USA mindre än 10 procent. Idag är Elektas marknadsandel
närmare 25 procent. Elekta är idag den näst största leverantören i världen av system
för strålbehandling av cancer.
Detta är ett resultat av ett ambitiöst forsknings och teknikutvecklingsprogram som
startade när Elekta tog över Philips verksamhet och som idag har fört Elekta till en
position som det teknologiskt ledande företaget på marknaden för strålterapi. Bland

annat är Elekta det enda företag som har system i klinisk drift för bildstyrd
strålterapi – system med integrerad utrustning för tredimensionella röntgenbilder på
en linjäraccelerator. USA är den ledande marknaden inom denna utveckling och det
är därför viktigt för Elekta att ha en stark marknadsställning i USA.
*****
För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000, E-post: peter.ejemyr@elekta.com
Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska
lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv
neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt
ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten.
Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com

