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ELEKTA FÅR PRIS FÖR EXPORTFRAMGÅNGAR 
 
 
Elekta har idag av Exportrådet och Fonden för Exportutveckling tilldelats 
priset Export Hermes för sina exportframgångar och världsunika position 
inom neurokirurgi. 
 
Export Hermes har sedan 1981 årligen delats ut till svenska företag som 
genomfört framgångsrika exportlanseringar och som med exceptionell framgång 
exporterat produkter eller tjänster som producerats i Sverige. Genom åren har 
drygt 30 exportföretag fått ta emot priset.  
 
En jury bestående av representanter för Fonden för Exportutveckling och 
Exportrådet har i år utsett Elekta AB till pristagare med motiveringen: ”Elekta har 
genom avancerad medicinsk forskning i kombination med avancerad teknik och 
kommersiell uthållighet lyckats skapa en världsunik position inom neurokirurgi.” 
 
Idag, måndagen den 24 maj, mottog Elektas VD, Dr Laurent Leksell priset från 
Kronprinsessan Viktoria vid Exportrådets konferens ”Svensk export – nyckeln till 
tillväxt”. 
 
- Vi är glada och stolta över att under snart 20 år kunnat exportera avancerad 
svensk medicinteknik. Det är också en tillfredsställelse att den utrustning som 
Elekta säljer bidrar till bättre vårdresultat och till mindre smärtsam behandling av 
cancer och av neurologiska sjukdomar, säger Laurent Leksell. Att vi tilldelas 
Export Hermes bidar till att stimulera hela vår organisation till fortsatta 
ansträngningar och därmed också till fortsatt export av avancerad teknologi. 
 
- Avgörande för Elektas framgångar är att vi har ett starkt kliniskt fokus och 
kontinuerligt samarbetar med ledande cancer- och neurokirurgiska kliniker för att 
vidareutveckla såväl teknologi som behandlingsmetoder. Vårt fokus fortsätter 
vara precisionsbehandling av tumörer och av sjukdomar i hjärnan så som 
kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar, avslutar Laurent Leksell. 
 
 

****** 
 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
 
Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),  
Tel: 0733-611000, E-mail: peter.ejemyr@elekta.com 
 
Katarina Nyman, informatör Exportrådet 
Tel: 08-783 85 46, 0708-83 85 46 
  



 
 

 
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 
 
Om Exportrådet 
 
Exportrådet hjälper företag att etablera produkter, tjänster och idéer på nya 
marknader, har över 350 anställda och kontor i 40 länder och  arbetar genom 
svenska ambassader, konsulat och handelskammare i länder där organisationen  
inte har egna kontor. Exportrådet verkar på uppdrag av näringslivet och staten. 
Omsättningen är cirka 400 miljoner kronor. 
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