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ELEKTA SKRIVER AVTAL MED CONSORTA OM ATT BLI PRIORITERAD LEVERANTÖR 
 
Consorta, Inc., en ledande amerikansk inköpsorganisation inom hälsovård, har skrivit 
ett avtal med Elekta, som innebär att Elekta blir en prioriterad leverantör av kliniska 
lösningar både inom strålbehandling av cancer och stereotaktisk strålkirurgi. 
 
Elekta erbjöds att teckna dessa avtal efter att Consorta genomfört en intensiv urvalsprocess 
bland olika leverantörer. Fokus vid utvärderingen låg på förmågan att kunna leverera 
produkter och tjänster med hög kvalitet och kostnadseffektivitet till Consortas 
hälsovårdskunder. Consortas medlemmar omfattar mer än 400 akutsjukhus med 55 000 
sängplatser och mer än 1 700 sjukhus utan akutsjukvård. 
 
– Att få tillgång till spjutspetsteknologi är av stor vikt för Consortas medlemmar och detta är 
en av många anledningar till att vi har valt Elekta som leverantör, säger Dan Ingram, 
inköpschef på Consorta. 
 
Kontraktet för produkter inom strålbehandling av cancer omfattar Elektas hela 
produktprogram inom precisionsbestrålning av cancer, integrerade tredimensionella 
röntgensystem med avancerade tillbehör och kringprodukter från Elekta samt 
planeringssystem för strålbehandling.  
 
Kontraktet omfattar också Elektas revolutionerande teknologi för Image Guided Radiation 
Therapy (IGRT). Elekta Synergy™, är världens första strålbehandlingsutrustning med 
integrerat system för högupplöst tredimensionell röntgen. Denna teknologi gör det möjligt för 
läkarna att ta röntgenbilder på patienten precis innan behandlingen, vilket i sin tur gör det 
möjligt att se tumören och dess läge vid behandlingstillfället och mer exakt anpassa strålfältet 
till tumören. Dessutom får Consortas medlemmar, när detta system börjar levereras, tillgång 
till Elekta Synergy™ S, den extrakraniella stereotaktiska versionen av Elekta Synergy™, med 
Beam Modulator System, som levererar ett mycket högupplöst strålfält. Elekta Synergy™ S är 
för närvarande under utveckling. 
 
Kontraktet för stereotaktiska lösningar inom strålkirurgi omfattar Leksell Gamma Knife®, den 
världsledande metoden för intrakraniell stereotaktisk strålkirurgi, Leksell Stereotactic System® 
för minimalinvasiv hjärnkirurgi samt Elekta Neuromag™, som används över hela världen för 
kartläggning av hjärnans funktioner. 
 

****** 
 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
 
Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),  
Tel: 0733-611000, E-mail: 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 
 
Fakta om Consorta: 
 
Consorta, Inc. är en ledande amerikansk organisation för resursplanering och inköp inom 
hälsovården. Dess aktieägare är trossamfund och icke vinstdrivande hälsovårdssystem. Som 
medlemmar i kooperativet är alla delaktiga i organisationens ekonomiska resultat och får 
rabatter vid inköp på grund av de sammanlagt större inköpsvolymerna. Consortas aktieägare 
tillhör de ledande aktörerna inom icke vinstdrivande hälsovård i USA och sponsrar viktiga 
leverantörer av sjukvård i många delar av USA. Consortas aktieägare och deras 
hälsovårdssystem driver mer än hälften av alla katolska sjukhus i USA. Man äger också 
många alternativa sjukhussystem och man har många samarbeten med icke vinstdrivande 
sjukhus och alternativa vårdlösningar. 
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