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TOMAS PUUSEPP TILLTRÄDER SOM VD FÖR ELEKTA – NYA CHEFER 
UTSEDDA FÖR GLOBAL FÖRSÄLJNING OCH FÖR MARKNADSREGION 
EUROPA 
 
Idag, den 1/5 2005, tillträder Tomas Puusepp som Verkställande 
Direktör för den internationella medicinteknikkoncernen Elekta. Laurent 
Leksell, företagets huvudägare och tidigare VD, axlar istället en ny roll 
med fokus på koncernens strategiska utveckling, långsiktiga 
kundrelationer och expansion på nya marknader. 
 
Som meddelades i september 2004, har Elektas styrelse utsett Tomas Puusepp 
att efterträda Laurent Leksell som verkställande direktör från 1 maj, 2005.  
Tomas Puusepp har redan tidigare ingått i Elektas koncernledning, de senaste 
åren med ansvar för Elektas globala försäljning, marknadsföring och 
serviceverksamhet. 
 
Tomas Puusepp, född 1955, anställdes på Elekta 1988 och har allt sedan dess 
haft olika chefspositioner inom koncernen, bland annat som chef för Elektas 
verksamhet inom neurokirurgi och som VD för Elektas dotterbolag i Nordamerika. 
Sammantaget har han 22 års erfarenhet av chefsansvar från den internationella 
marknaden för medicinsk teknik, inkluderande introduktioner av nya kliniska 
lösningar och finansieringssystem.  
 
”Elekta står nu väl rustat för en period av fortsatt lönsam tillväxt. Vi har idag en 
organisation och en marknadsposition som gör det möjligt för oss att ytterligare 
förstärka koncernens lönsamhet”, säger Tomas Puusepp, tillträdande VD för 
Elekta. ”Elekta har en världsledande och unik produktportfölj. Vi kan nu erbjuda 
en fullt integrerad lösning för hela cancerbehandlingsprocessen från diagnos och 
behandlingsplanering till behandling och uppföljning. Vi räknar med att fortsätta 
att öka våra marknadsandelar och även expandera på nya geografiska 
marknader. På längre sikt kommer Elektas utveckling innebära att vi tar större 
helhetsansvar för kvalitet och effektivitet i klinikens hela behandlingsprocess”, 
avslutar Tomas Puusepp. 
 
Laurent Leksell övergår i en roll med fokus på långsiktig strategi 
 
Laurent Leksell har varit med Elekta sedan grundandet 1972, och har sedan 1986 
arbetat på heltid som verkställande direktör. Under hans ledning har Elekta gått 
från ett litet utvecklingsbolag, till en global leverantör av avancerad medicinsk 
teknologi och kliniska lösningar för behandling av cancer och neurologiska 
sjukdomar. Elekta-koncernen har idag en försäljning på över 3,5 miljarder kronor, 
1700 medarbetare och utrustning och mjukvarusystem installerade på mer än 
3000 sjukhus över hela världen. 
 
I sin nya roll kommer Laurent Leksell att fokusera på Elektas långsiktiga 
utveckling och tillväxtstrategi, inklusive etablering på nya marknader. Med en 
ytterst konkurrenskraftig portfölj av produkter, kliniska lösningar och IT-system 



 
 

och med en effektiv, stabil och kompetent internationell organisation, har Elekta 
förmågan att betjäna och stödja ett stort globalt nätverk av ledande 
sjukvårdsproducenter.  
 
Gerry van Oortmarssen tillträder som global chef för försäljning, 
marknadsföring och service 
 
Gerry van Oortmarssen, tidigare chef för Elektas marknadsregion Europa tillträder 
idag som global chef för Elektas försäljning, marknadsföring och 
serviceverksamhet. 
 
Gerry van Oortmarssen har varit anställd på Elekta sedan 1997, och var 
dessförinnan chef för ADACs europaverksamhet. Han har omfattande erfarenhet 
av försäljning, marknadsföring och service från Siemens och andra internationella 
företag inom sjukvårdssektorn. 
 
Olof Sandén tillträder som chef för Elektas marknadsregion Europa 
 
Europa är Elektas största marknadsregion med cirka 1,5 miljarder kronor i 
omsättning. Som ny chef från den 1 maj 2005 har Elekta utsett Olof Sandén, 
tidigare global chef för marknadsföring och affärsutveckling.  
 
Olof Sandén har varit anställd på Elekta 1995-1997 och från 2002. Däremellan 
var han Svensk handelssekreterare i Tyskland med samordningsansvar även för 
Exportrådets verksamhet i Centraleuropa, Storbritannien och Benelux. 
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För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
 
Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),  
Tel: 0733-611 000, e-post: peter.ejemyr@elekta.com 
 
Om Elekta  
 
Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska 
lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och 
för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva 
eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som 
kostnadseffektiva och skonsamma för patienten. 
 
Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv 
hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation 
therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i April 2005, är Elekta-
koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehndling.  
 
Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för 
att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, 
kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar. 
 
Elekta-koncernen har ca. 1 700 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i 
Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer 
information om Elekta finns på www.elekta.com 
 


