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Elekta är en internationell
medicinteknisk koncern som

utvecklar avancerade kliniska
lösningar, heltäckande informa-
tionssystem och tjänster för
cancerbehandling och för behand-
ling av sjukdomar i hjärnan.

Vid över 3 000 sjukhus över
hela världen används Elektas
system och kliniska lösningar
för att effektivisera det kliniska
vårdarbetet, för att strålbehandla
cancer samt för att diagnostisera
och behandla sjukdomar i 
hjärnan med icke- eller minimal-
invasiva metoder.

Samtliga Elektas lösningar
bygger på icke-invasiva eller
minimalinvasiva metoder, vilket
gör dem såväl kliniskt ändamåls-
enliga och kostnadseffektiva
som skonsamma för patienten.

Bekämpa sv °ara sjukdomar

Genom att bedriva forskning 
och avancerad utveckling i nära
samarbete med kunder och 
partners, kan Elekta möta både
sjukvårdens och patienternas
behov av reducerade vårdkost-
nader och mindre traumatiska
behandlingsalternativ.

Elekta grundades 1972 av fram-
lidne Lars Leksell, professor i
neurokirurgi vid Karolinska
Institutet i Stockholm. Företaget
är sedan 1994 noterat på Stock-
holmsbörsen under symbolen
EKTAb. Elektas marknadsvärde
uppgick i augusti 2005 till över
10 miljarder kronor.

Elekta – heltäckande leverantör av kliniska lösningar och informationssystem 
för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan

Elekta i världen



Elekta bedriver en omfattande
forsknings- och utvecklings-
verksamhet med över 350 kvali-
ficerade medarbetare involverade
i utveckling av nya produkter 
vid bolagets forsknings- och
utvecklingscentra i Sverige, 
Storbritannien, USA och 
Finland.

De främsta marknaderna 
för Elektas produkter är Nord-
amerika och Europa, följt av
Asien och Japan. 

Under verksamhetsåret
2004/05 uppgick Elektakoncer-
nens nettoomsättning till cirka
3,8 miljarder kronor (inräknat
IMPAC för hela året). Antalet
anställda uppgick till 1671 
vid verksamhetsårets slut.
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• Den 4 april 2005 förvärvades IMPAC Medical Systems, Inc.
Anskaffningsvärdet inklusive direkta förvärvskostnader
uppgick till 257 MUSD (1 812 Mkr). Vid förvärvstillfället
uppgick IMPACs likvida medel till 61 MUSD (428 Mkr). 
Förvärvet ger Elekta möjligheten att erbjuda sina kunder ett
nytt, brett utbud av mediciniska IT-system för användning
inom cancervården. Elekta och IMPAC kan tillsammans 
erbjuda fullt integrerade lösningar för hela cancerbehandlings-
processen, baserade på elektroniska journalsystem med 
integrerad bildhantering. Förvärvet stärker Elektas närvaro
och position på den nordamerikanska marknaden, samtidigt
som Elektas internationella försäljningsorganisation kommer
att underlätta försäljning och ytterligare marknadspenetration
för IMPACs system utanför USA.

Verksamhetens resultat under året
• Vinsten efter skatter uppgick till 241 (248) Mkr. Vinst per
aktie efter utspädning uppgick till 7,67 (7,63) kr.

• Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 349 (306) Mkr
och rörelsemarginalen var 11 (11) procent.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
408 (448) Mkr.

• Orderingången ökade med 9 procent till 3 558 (3 262) Mkr.
Beräknat på oförändrade valutakurser var ökningen 12 procent.

• Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 3 152 (2 900)
Mkr. Beräknat på oförändrade valutakurser var ökningen 
13 procent.

Viktiga händelser under verksamhetsåret
• Elekta befäste under året sin ledande ställning inom avance-
rade lösningar för strålterapi. Vid ASTRO-konferensen i Atlanta,
USA i oktober 2004, visade Elekta tydligt sitt försprång vad
gäller klinisk erfarenhet av bildstyrd teknik. Den förteckning som
presenterades över tillämpningar av Elektas teknologi för bild-
styrning, innehöll hela 127 presentationer och forskningsartiklar.

• Elekta fortsätter att leda utvecklingen av icke-invasiva
behandlingsmetoder inom neurokirurgi. Vid AANS-konferen-
sen i New Orleans, USA i april 2005 visade Elekta upp den
fjärde generationen av Leksell Gamma Knife® liksom det revo-
lutionerande Elekta Synergy® S, det ideala komplementet till
gammaknivskirurgi för extrakraniella behandlingar.
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Året i översikt

Elektas verksamhet 2004/05 

Orderingången fortsatte att öka i enlighet med
Elektas tillväxtmål. Orderingången uppgick
under 2004/05 till 3 558 Mkr, en ökning med
12 procent beräknat på oförändrade valutakurser.

Nettoomsättningen ökade under 2004/05 med
13 procent beräknat på oförändrade valuta-
kurser, till 3 152 Mkr. Rörelsemarginalen låg
kvar på 11 procent, trots ogynnsamma valuta-
kursförändringar.

Elektas rörelseresultat ökade under 2004/05 
till 349 Mkr. Bruttomarginalen sjönk till 
38 procent (39) som ett resultat av förändrad
produktmix.

Genomsnittligt sysselsatt kapital ökade som 
ett resultat av förvärvet av IMPAC i april 2005.
Räntabilitet på sysselsatt kapital för 2004/05
var 20 procent.
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Orderingång, Mkr 3 186 3 262 3 558

Nettoomsättning, Mkr 2 781 2 900 3 152

Rörelseresultat, Mkr 323 306 349

Rörelsemarginal, % 12 11 11

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 22 20 20

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten, Mkr 361 448 408

Soliditet, % 49 46 37

Skuldsättningsgrad –0,58 –0,65 0,05

Vinst per aktie efter utspädning, kr 7,14 7,63 7,67



3

• Elekta utsågs i oktober 2004 till partner i den största privat-
finansierade cancersatsningen någonsin i Storbritannien. 
Som ett första steg erhöll Elekta ett kontrakt på leverens av 
10 linjäracceleratorer till ett nytt cancercentrum vid St. James’
Hospital i Leeds, Storbritannien.

• I enlighet med bolagets utdelningspolicy återköpte Elekta,
under januari och februari 2005, 224 900 B-aktier till ett 
sammanlagt värde om 50 Mkr. Styrelsen avser att föreslå
bolagsstämman att makulera dessa aktier.

• I USA fortsatte Elekta under året att teckna ramavtal 
(Preferred Provider) med stora inköpsorganisationer (Group
Purchasing Organisations, GPOs), vilket avsevärt stärker 
Elektas ställning på den amerikanska marknaden. I juni 2004
undertecknades ett kontrakt kring såväl strålterapi- som strål-
kirurgilösningar med Consorta. I juli 2004 undertecknades ett
kontrakt kring strålterapilösningar med Premier Purchasing
Partners, L.L.P., inköpsdivisionen inom Premier, Inc.

• I april 2005 erhöll Elekta en order på 10 linjäracceleratorer
inom ett program för att mångdubbla kapaciteten inom 
strålterapi i Venezuela. Ordern värderas till över 100 Mkr. 
Två system levererades samma månad och de återstående 
åtta kommer att levereras senare i år och under 2006.

Viktiga händelser efter verksamhetsårets slut
• Den 1 maj 2005 övertog Tomas Puusepp – tidigare chef för
Elektas globala försäljning, marknadsföring och service, 
och Elektamedarbetare sedan 17 år – ansvaret som VD och
koncernchef för Elekta. Laurent Leksell, VD och koncernchef
sedan bolagets grundande, övergick till en ny roll med heltids-
fokus på koncernens strategiska utveckling, långsiktiga
kundrelationer och expansion på nya marknader.

• I enlighet med företagets utdelningspolicy föreslog Elektas
styrelse i juni 2005 en utdelning om 1,60 kr/aktie. Mot bak-
grund av bolagets starka finansiella ställning, stabila kassaflöde
och nuvarande kapitalstruktur, föreslog styrelsen också en 
engångsutdelning om 5,00 kr/aktie.
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Vinsten per aktie – efter utspädning genom
utestående teckningsoptioner – fortsatte att öka
och uppgick till 7,67 kr för verksamhetsåret.

Elektas försäljning sker främst i USD och EUR.
Kostnaderna för onkologiprodukter är till största
delen i GBP och för neurokirurgiprodukter i SEK.

Elekta uppnådde under verksamhetsåret 2004/05 sina finansiella mål, 
med undantag för soliditetsmålet, vilket påverkades av förvärvet 
av IMPAC Medical Systems, Inc. i april 2005.

Finansiella mål och utfall

Mål för verk- Utfall Mål för verk-
samhetsåret för samhetsåren

2004/05 2004/05 2005/06-07/08

Rörelsemarginal, % 10-12 11 14-16 *

Försäljningstillväxt 
i lokal valuta, % 10-15 13 10-15

Räntabilitet, % >20 20 >20

Soliditet, % >40 37 —

Skuldsättningsgrad, ggr — 0,05 <0,25

*Att uppnå 14-16 procent senast verksamhetsåret 2007/08.
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med Elektas kliniska lösningar och i de
länder där levnadsstandarden ökar, följer
med detta en ökad efterfrågan på avan-
cerad vård. I den industrialiserade värl-
den stiger sjukvårdskostnaderna snabbt
och vårdgivare söker kostnadseffektiva
kliniska lösningar och IT-lösningar för att
effektivisera vårdprocessen. På samtliga
dessa områden är Elekta världsledande. 

Sammantaget bedömer vi att 
marknaden för Elektas system och kli-
niska lösningar kommer att växa med
5-10 procent årligen. Elektas marknads-
position har under de senaste åren 
förstärkts kraftigt. Inom icke-invasiv
strålkirurgi behåller Elekta en ohotad
tätposition och på marknaden för strål-
behandling av cancer är vi sedan flera år
världens näst största leverantör. Genom
vårt pionjärarbete inom intensitets-
modulerad strålterapi och på senare år
inom bildstyrd och stereotaktisk strål-
terapi, framstår Elekta idag som bran-
schens mest innovativa leverantör och
mer än bara ett alternativ i mängden.

Tillsammans med en – jämfört med
våra konkurrenter – långt mer samarbets-
inriktad och flexibel inställning till våra
kunder, leder detta till att vi förväntar oss
att fortsätta att vinna marknadsandelar.
Vi ser gradvis allt högre genomsnittliga
försäljningspriser i takt med att leverans-
mixen förskjuts mot mer avancerade
system. 

Mot bakgrund av detta ligger vi fast
med tillväxtmålet 10-15 procent i lokal
valuta.

Högre marginaler 

Vi fokuserar nu på att öka koncernens
lönsamhet. Det reviderade målet är att
senast verksamhetsåret 2007/08 uppnå en
rörelsemarginal på 14-16 procent, bland
annat mot bakgrund att vi bedömer att en
framtida tillväxt inte kommer att kräva
kostnadsökningar i samma takt. Såväl
försäljningsorganisationen som andra
verksamheter har nu i stort sett den stor-
lek vi behöver och några större invester-
ingar de närmaste åren är inte planerade.

2004/05 var ytterligare ett i raden av fram-
gångsrika år för Elekta. I och med förvärvet
av IMPAC Medical Systems, Inc. breddade
vi väsentligt vårt produktutbud och tog
ett viktigt steg mot att bli en heltäckande
partner till sjukvården inom cancervård
och behandling av sjukdomar i hjärnan.

Elekta är ett växande företag, såväl orga-
niskt som genom förvärv. Vid utgången
av verksamhetsåret 2004/05 hade kon-
cernen 1671 medarbetare i 19 länder. En
av de viktigaste faktorerna bakom Elektas
framgångar, är att vi har en lojal, engage-
rad och mycket kunnig medarbetarkår.
Därför vill jag allra först passa på att
tacka var och en av Elektas medarbetare
för ett målinriktat och gott utfört arbete
under ytterligare ett framgångsrikt år.

Elekta fortsätter att leverera värde
till sina ägare genom en uthållig lönsam
tillväxt. Orderingången under 2004/05
ökade med 12 procent i lokal valuta.
Orderstocken uppgick vid verksamhets-
årets slut till rekordhöga 3 493 Mkr.
Nettoomsättningen under året ökade
med 13 procent i lokal valuta. 

Trots negativa valutaförändringar
ökade rörelseresultatet med 14 procent
till 349 Mkr och rörelsemarginalen upp-
gick till 11 procent. 

Räntabilitet på sysselsatt kapital
uppgick till 20 procent för verksamhets-
året och soliditeten uppgick vid verk-
samhetsårets slut till 37 procent.

Därigenom uppfyllde vi de uppsatta
finansiella målen, med undantag för att
soliditeten kom att något understiga målet
som ett resultat av förvärvet av IMPAC.

Fortsatt tillväxt

Blickar vi framåt så förväntar vi oss en
fortsatt tillväxt, främst driven av en ökad
efterfrågan av kliniska lösningar och IT-
system för cancervård och neurokirur-
giska behandlingar. Bakom detta ligger
en konstant ökning av såväl incidens
som prevalens av cancer. Större delen av
världen är också kraftigt underförsörjd
med de typer av behandlingar som utförs
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VD-kommentar

”…redo att ta oss an nästa fas 
i Elektas utveckling.”

Undantaget är den investering i ett nytt
koncerngemensamt affärssystem som
beslutades under 2004/05. Under de
närmaste åren kommer vi att implemen-
tera ett globalt ERP-system (Enterprise
Resource Planning). Skälet till att vi gör
denna satsning är att vi behöver ett
system som tillåter oss att öka omsätt-
ningen utan att behöva tillföra administ-
rativa resurser i samma takt. Projektet
innebär en viktig investering som vi
bedömer kommer att ge oss väsentliga
kostnadsbesparingar framöver. 

En högre andel mjukvara av försälj-
ningen samt en förändring av vår geo-
grafiska mix, där Nordamerika snabbt
närmar sig 50 procent av försäljningen,
bidrar också till högre marginaler.

En allt större installerad bas öppnar
också för ökad eftermarknadsförsälj-
ning, där vi planerar för högre volymer
tillsammans med förbättrade brutto-
marginaler, inte minst inom serviceverk-
samheten som utvecklats väl under de
senaste åren.

I övrigt kvarstår målet att räntabili-
tet på sysselsatt kapital ska överstiga 
20 procent, medan vi har ersatt solidi-
tetsmålet med ett mål att koncernens
skuldsättningsgrad inte skall överstiga
0,25, vilket är ett internationellt mer
gångbart mått på finansiell stabilitet. 

För verksamhetsåret 2005/06 räknar
vi med en försäljningstillväxt i nivå med
koncernens mål om 10-15 procent i lokal
valuta och en rörelsemarginal för helåret
som uppgår till mellan 11-13 procent. 

Samtidigt är det väl känt för den som
en tid följt Elekta, att det höga värdet på
enskilda order och samordning av order
inom ramen för investeringsprogram i
sjukvården ofta leder till väsentliga vari-
ationer i affärsvolym sett till enskilda
kvartal.

Offensiva satsningar på FoU

Elektas framgångar bygger i stor
utsträckning på många år av framgångs-
rika satsningar på forskning och utveck-
ling av nya produkter. Resultatet är att
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Elekta idag har en mycket stark portfölj
med unika, mycket konkurrenskraftiga
och ofta världsledande produkter. Våra
system för bildstyrd och stereotaktisk
strålterapi – Elekta Synergy® och Elekta
Synergy® S – har lanserats med stor
framgång och har satt en ny standard
för avancerad strålterapi. 

Även inom neurokirurgi fortsätter
Elekta att skörda framgångar och Leksell
Gamma Knife® är den kliniskt mest effek-
tiva och samtidigt den mest kostnads-
effektiva metoden för icke-invasiv
behandling av sjukdomar i hjärnan. Vi
har nu levererat över 220 gammaknivar
och under verksamhetsåret lanserade vi
Leksell Gamma Knife® 4C, vilket är
ytterligare en ny generation, med väsent-
liga förbättringar som både effektiviserar
arbetsprocessen och öppnar nya möjlig-
heter inte minst vad gäller bildbehandling.

Även IMPAC förstärker kontinuerligt
sin produktportfölj och under 2004 pre-
senterades nya IQ-produktplattformen,
vilken i framtiden kommer att vara basen
för hela vårt utbud av IT-lösningar för
cancervård. 

Vår pipeline av kommande produkter
och ny funktionalitet är också den mycket
stark. Inom alla segment satsar vi offen-
sivt på forskning och utveckling och
kommer att fortsätta lansera lösningar
och IT-system som förbättrar de kliniska
resultaten, gör behandlingen mer skon-
sam och effektiviserar för sjukvården. 

Under den framtid vi kan överblicka,
kommer vi därför att fortsätta FoU-sats-
ningarna på huvudsakligen samma nivå
som idag och inräknat IMPACs högre
FoU-andel, bedömer jag att dessa inve-
steringar under de närmaste verksam-
hetsåren kommer att vara omkring 
8-9 procent av försäljningen. 

En heltäckande partner

Om vi gör en strategisk utblick med en
längre tidshorisont, är det tydligt att
Elekta kommer att fortsätta omvand-
lingsprocessen från att i huvudsak vara
en utrustningsleverantör, till att bli en
heltäckande partner till sjukvården och
leverera system, kliniska lösningar och
tjänster för hela behandlingsprocessen
inom onkologi och neurokirurgi. Delvis
är detta redan en pågående process. Vi
ser idag att vi i kundens ögon inte bara
är en teknologileverantör, utan mycket
mer en partner i att utveckla och förbätt-
ra såväl kliniska som administrativa ruti-
ner. Elekta har under många år byggt
upp en stor förståelse för kundens behov
med fokus på patienten och de rutiner
och processer som behövs för att ge en
optimal patientvård. På samma sätt som
vi inom neurokirurgi länge har levererat
inte bara utrustning utan också expertis
och kontaktnät, blir även vår försäljning
inom onkologi av allt mer rådgivande
karaktär. Kundrelationerna blir mer
långsiktiga och exempelvis forsknings-

samarbeten och användarutbildning blir
ännu viktigare. Vi blir i allt högre grad
involverade i kundens hela värdekedja. 

En mycket viktig del i denna utveck-
ling var förvärvet i april 2005 av IMPAC
Medical Systems, Inc., vilket har med-
fört att vi nu kan erbjuda våra kunder
ett brett utbud av IT-system för använd-
ning inom cancervården. Förvärvet av
IMPAC är en väsentlig förstärkning och
gör oss redo att ta oss an nästa fas i
Elektas utveckling.

Vår strategi är att fortsätta omvand-
lingen av Elekta och bredda vårt utbud
av produkter och tjänster för att på så
sätt kunna adressera en betydligt större
marknad och samtidigt kunna ge ytterli-
gare bidrag till en förbättrad patient-
vård i hela världen.

Tack till Laurent Leksell!

Den första maj i år fick jag privilegiet att
tillträda som verkställande direktör för
Elekta och efterträda den börsbolags-VD
i Sverige som suttit längst på sin post.

Det går inte att överskatta den bety-
delse som Laurent Leksell haft för Elek-
ta och för bolagets starka position idag.
Som inspiratör, pådrivare, visionär och
strateg, har han byggt upp Elekta från ett
litet privatägt, forskningsorienterat före-
tag till en global och världsledande
börsnoterad medicinteknikkoncern.

Det är med stor glädje jag ser fram
emot att fortsätta samarbeta med Lau-
rent, där han i sin nya roll på heltid
kommer att fokusera på Elektas strate-
giska utveckling, kundrelationer och
expansion på nya marknader.

Med ett varmt tack till Laurent Leksell
och till alla våra kunder, anställda, leve-
rantörer, samarbetspartners och ägare,
ser jag med stor tillförsikt fram mot
ytterligare ett spännande år för Elekta.

S TO C K H O L M  D E N  1 8  AU G U S T I  2 0 0 5

Tomas Puusepp
Verkställande direktör
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”Vi blir i allt högre

grad involverade 

i kundens hela

värdekedja.”



»»
»
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Vision, värderingar, strategi och mål

Ett företag med en vision…

Elektas decentraliserade organisation
ger alla chefer och medarbetare vida
ramar att fatta beslut inom sin egen
verksamhet. Detta innebär ett stort 
mått av frihet, men medför samtidigt 
ett stort ansvar. Elektas fem värderingar
– Elekta Values – lägger grunden för
medarbetarnas beslutsfattande och ger
generella riktlinjer i det dagliga arbetet. 

Long-term Customers 

– Långsiktighet i kundrelationer

När en kund väljer Elekta är detta 
inledningen på ett långsiktigt samarbete,
där Elektas system och utrustning ska
fortsätta att leverera förstklassig
behandling under lång tid. 

Trust and Reliance 

– Förtroende och tillit

När man tillhandahåller system och 
lösningar för behandling av svåra sjuk-
domar är förtroende och tillit på alla
nivåer – internt och externt – av yttersta
vikt. Patienter, specialister och vård-
givare kan lita på Elektas engagemang
och förmåga att ge snabb och effektiv

service och annan form av stöd, liksom
att Elekta kommer att fortsätta att för-
bättra teknik, metoder och kliniska 
lösningar för hela behandlingskedjan. 

Stretch Boundaries 

– Tänj gränser

På en internationell och konkurrens-
utsatt marknad krävs vilja och kapacitet
till innovativt tänkande, öppenhet för
nya idéer och modet att tänka utanför
invanda banor. 

Careful with Resources 

– Försiktighet med resurser

Uthållig lönsam tillväxt kräver effektivitet
i företagets alla led. Att resurser används
på bästa möjliga sätt, bidrar till att såväl
Elekta som dess kunder når sina mål. 

Speed and Performance 

– Snabbhet, genomförande och resultat

Elektas framgångar bygger på förmågan
att möta och överträffa kundernas för-
väntningar, såväl vad gäller leverans-
och ledtider, som kvalitet i utförande
och resultat.

Elekta Values – Våra värderingar

På koncernnivå styr Elekta sin verk-
samhet genom att formulera företagets
vision, uppgift, strategi, värderingar,
finansiella mål och koncerngemen-
samma prioriteringar.

I en organisation med en hög grad av
delegerat ansvar för såväl lönsamhet 
som verksamheten i allmänhet, ger
dessa formuleringar en vägledning för
chefer och medarbetare när de fattar
beslut i det dagliga arbetet.

Vision
”Tillsammans kan vi bekämpa svåra
sjukdomar och förbättra människors 
livskvalitet”

…avspeglar den anda som präglar 
Elekta och sammanfattar det värde
Elektas medarbetare sätter på sitt 
arbete. Elektas starka kundfokus och
inriktning på samarbete utgör grunden
för en ständig utveckling av avancerade
kliniska lösningar, till nytta för patienter
över hela världen som drabbats av 
cancer eller sjukdomar i hjärnan. 

Mission 
– Elektas uppgift
”Att alltid vara förstahandsvalet”

…sammanfattar Elektas ambition att
vara det företag som patienter, sjukvår-
den, medarbetare, aktieägare och övriga
intressenter först kommer att tänka på
när de söker behandling, leverantör,
anställning eller en investeringsmöjlighet. 



» »
Elektas strategi är att tillhandahålla kli-
niskt ändamålsenliga lösningar, heltäck-
ande informationssystem och tjänster
för förbättrad behandling av cancer och
sjukdomar i hjärnan, genom:

• Kliniskt och kostnadsmässigt effektiv
teknologi för precisionsbestrålning och
minimalinvasiv behandling

• Heltäckande informationssystem 
och integrerade mjukvarulösningar 

• Bästa möjliga kundservice och 
kundstöd genom hela vårdprocessen

• Effektiv verksamhet baserad på 
Elektas värderingar

Elekta har som mål att skapa uthållig
lönsam tillväxt och har fastställt 
följande finansiella mål för de tre 
verksamhetsåren 2005/06 till 2007/08:

• Årlig försäljningstillväxt på 
10-15 procent i lokal valuta

• Ökad rörelsemarginal till 
14-16 procent senast verksamhets-
året 2007/08

• Räntabilitet på sysselsatt kapital 
överstigande 20 procent

• Skuldsättningsgrad under 0,25

»
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Inom ramen för den övergripande 
strategin och de finansiella målen fast-
ställer Elekta årligen ett antal övergri-
pande, koncerngemensamma prioriter-
ingar, främst i syfte att styra förbätt-
ringsarbetet under verksamhetsåret.
Respektive funktion anpassar därefter
sina prioriteringar och planer efter
dessa. Koncernens prioriteringar för
verksamhetsåret 2005/06 är:

1. Lönsam tillväxt 

Satsningar på försäljning och marknads-
föring tillsammans med förbättrade 
processer och högre intern effektivitet 
– i syfte att nå koncernens tillväxt- och
lönsamhetsmål.

2. Time to market – ett smidigare flöde

Utveckla och förbättra organisation och
processer för produkt- och teknologi-
utveckling.

3. Integrering av IMPAC

En snabb men varsam integration av
IMPACs verksamhet där detta är till
nytta för kunder och verksamhet, i 
syfte att säkra samordningsfördelar och
uppnå de förväntade synergieffekterna.

4. Effektivitet 

Förstärkt organisationsstruktur och för-
bättrade processer för högre effektivitet
i Elektas organisation.

5. Kassaflöde

Förstärkt fokus och nya rutiner för
rörelsekapitalhantering. 
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Koncernens prioriteringarFinansiella målStrategi

Elektas historia

Elekta grundades på
en mans vision, idén
att kunna utföra
hjärnkirurgi med
mindre trauma för
patienten. Under
1940-talet utveckla-
de professor Lars
Leksell den stereo-
taktiska ramen, för att göra det möjligt
att med hög precision kunna införa
kirurgiska instrument i hjärnan. 

Under ledning av Laurent Leksell,
verkställande direktör 1975-2005, har
Elekta utvecklats till en global medicin-
teknikkoncern som leder utvecklingen
mot en mer effektiv, mer skonsam och
mer kostnadseffektiv behandling av 
cancer och sjukdomar i hjärnan.

Miljontals patienter över hela världen
har behandlats med Elektas lösningar
för neurokirurgi och strålbehandling 
av cancer. En mer utförlig presentation
av Elektas historia finns i ”Elekta
Milestones”, som distribueras till 
aktieägarna tillsammans med denna 
årsredovisning. 

Några milstolpar i Elektas historia:
1949 Prototyp för Leksell Stereotactic System®

presenteras.

1953 Första patienten behandlas med en medicinsk 
linjäraccelerator.

1968 Första prototypen av Leksell Gamma Knife® 
för klinisk forskning.

1972 Elekta Instrument AB grundas.

1983 Elekta grundar sitt första utländska 
dotterbolag i USA.

1986 Första kommersiella leveransen av 
Leksell Gamma Knife®.

1990 Leverans av den första kliniska multiblads-
kollimatorn (Multileaf Collimator, MLC).

1994 Elekta AB introduceras på Stockholmsbörsen.

1997 Elekta förvärvar Philips strålterapidivision.

1998 Lansering av Elekta Precise Solutions™, 
inkluderande en digital linjäraccelerator med 
integrerad multibladskollimator.

1999 Introduktion av Leksell Gamma Knife® med 
Automatic Positioning System™.

2002 Elekta blir världens näst största tillverkare av
utrustning för strålbehandling av cancer. Elekta
inleder tillverkning vid dotterbolag i Kina.

2003 Lansering av Elekta Synergy®, världens första 
lösning för bildstyrd strålterapi (IGRT). 
Förvärv av Neuromag Oy.

2004 Lansering av Elekta Synergy® S 
och Leksell Gamma Knife® 4C.

2005 Förvärv av IMPAC Medical Systems, Inc.

Elektas grundare,
Professor Lars Leksell.



Elektaanställda fördelade efter...
...land/region ...arbetsfunktion ...utbildningsnivå
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20 länder. Detta medför, bland mycket
annat, att Elekta kan erbjuda en utma-
nande och stimulerande, multikulturell
arbetsmiljö.

Med helägda dotterbolag på alla
större marknader i världen och flera
forsknings- och utvecklingscentra i
Europa och USA, har Elekta idag en
mogen och väl anpassad organisation i
vilken varje enhet kan fokusera på sina
funktionella uppgifter tvärs över pro-
duktlinjerna.

Elektas fortsatta utveckling kräver
en förmåga att både behålla och rekry-
tera högkvalificerade experter inom
medicin, fysik, mekanik, elektronik,
logistik, försäljning, marknadsföring,
service och administration. För att
uppnå detta måste Elekta vara kon-
kurrenskraftigt på arbetsmarknaden
och erbjuda attraktiva arbetsuppgifter
och villkor.

Att väva samman företagskulturer

Genom hela processen kring förvärvet
av IMPAC har medarbetarna stått i
fokus. En utvärdering av IMPACs före-
tagskultur gjordes i syfte att identifiera
likheter och olikheter i Elektas och
IMPACs kulturer, kunskapsbas och
erfarenheter inom olika funktioner. 

Under den gradvisa integrationen 
av de två företagen har ett av de priori-
terade målen varit att säkerställa att alla
medarbetare inom Elektakoncernen 
kan fortsätta verka i en utmanande 
och stimulerande arbetsmiljö. Det första
steget i integrationsprocessen var ett
framgångsrikt program för att samman-
föra säljkårerna, såväl i USA som i 
resten av världen.

Ledarskapsträning

Globala företag behöver utveckla chefer
som effektivt kan leda en alltmer kom-
plex och snabbt föränderlig verksamhet,
i vilken kreativitet, flexibilitet och
snabbhet är kärnkompetenser. Under
verksamhetsåret slutförde Elekta den

Elekta har utvecklats från ett litet privat
företag till en börsnoterad, internationell
medicinteknisk koncern med nära 1 700
medarbetare i 20 länder. Elektas fram-
gångar bygger på medarbetarnas kunska-
per och erfarenhet. Därför har Elekta ett
starkt fokus på att behålla och utveckla
sina medarbetare.

Under 2004/05 ökade antalet med-
arbetare i Elekta från 1 170 till 1 671.
Av dessa välkomnades 421 till Elekta i
samband med förvärvet av IMPAC
Medical Systems, Inc.

Elekta är ett humankapitalintensivt
företag där medarbetarna har en hög
utbildningsnivå. Nära 60 procent av
alla anställda har en akademisk examen
och mer än hälften av dessa har ingen-
jörsexamen.

Elekta är idag ett i grunden multi-
nationellt företag. Sedan förvärvet av
IMPAC finns 37 procent av koncernens
medarbetare i USA, följt av Storbritan-
nien med 26 procent. Sammantaget 
har Elekta medarbetare baserade i 
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Elektas medarbetare

Hög utbildningsniv °a i en multinationell 
organisation

Stor-
britannien 26%

USA 37%

Sverige 12%

Kina 7%
Japan 3%

Övriga Asien, Afrika
Australien 1%

Övriga Europa 14%

Försäljning
21%

Service 
32%

FoU
19%

Tillverkning
14%

Administration 
14%

Övriga
universitets-
examina 30%

Universitets-
examen,
ingenjör 30%

Annan
utbildning 
40%
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tredje omgången av sitt treveckorspro-
gram ”Business Leadership Develop-
ment Program”. Denna ledarskapsut-
bildning är utformad för chefer på 
hög och mellannivå samt andra nyckel-
funktioner, i syfte att stärka förståelse
och stöd för affärsstrategier, affärsmål
och värderingar. Sammanlagt har cirka
100 chefer och specialister genomgått
programmet under de två senaste verk-
samhetsåren.

Chefsutvärdering och ledarskaps-
utveckling

Elekta har en långsiktig syn på chefs-
utveckling och succession. Under året
har företaget förberett sig för framtida 
förändringar genom att utvärdera och
identifiera behoven av ytterligare ledar-
skapsförstärkning. Utvärderingen utgick
ifrån Elektas process för performance
management och kartlägger nuvarande
och framtida ledarskapspotential som
en grund för successionsplanering. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Elekta arbetar systematiskt med att
utveckla arbetsmiljön. Målsättningen är
att kombinera en kvalitativ och finansi-
ellt sund verksamhet med bästa möjliga
arbetsförhållanden. En bra kontors- och
industrimiljö innebär att Elektas medar-
betare kan vara effektiva i sitt arbete
samtidigt som miljön uppmuntrar till
kreativitet och trivsel. Vår arbetsmiljö
ska inte bara vara riskfri utan även
erbjuda en personlig och professionell
utveckling för medarbetarna. 

Elekta Instrument AB (Sverige)
implementerade under året en arbets-
miljöpolicy, ett initiativ som kommer att
följas upp av andra dotterbolag i Elekta.
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Från det att företaget grundades för mer
än 30 år sedan, har Elekta fokuserat såväl
på att erbjuda effektiv behandlingsutrust-
ning, som på att effektivisera patient-
flödet och öka kostnadseffektiviteten.

Under senare år har Elekta utvecklats
från att i huvudsak vara en utrustnings-
leverantör, till att bli en medicinteknik-
koncern med system och kliniska lös-
ningar för hela behandlingsprocessen
inom onkologi och neurokirurgi. 

Låta personalen koncentrera 
sig på patienterna

Kärnan i all sjukvård är att ge effektiv
behandling till rimlig kostnad och med
så lite trauma för patienten som möjligt.
Runt denna kärna i behandlingsproces-

sen måste sjukvården hantera all kring-
verksamhet. Alla vårdgivare kämpar för
att verksamheten skall fungera på ett
enkelt och kostnadseffektivt sätt genom
hela processen från diagnos till uppfölj-
ning, för att specialisterna skall få möj-
lighet att koncentrera sig på sin huvud-
uppgift – att behandla sina patienter.

Icke-invasiva lösningar

Nästan samtliga av Elektas behandlings-
lösningar är icke-invasiva (oblodiga) i
betydelsen att inga kirurgiska ingrepp
behövs. Resultatet är en kortare rehabi-
literingstid jämfört med andra metoder,
vilket sparar resurser för sjukvården. En
icke-invasiv behandling är normalt också
mer skonsam för patienten och har
mindre negativ effekt på livskvaliteten. 

Öppna gränssnitt

Ett viktigt steg i Elekta’s utveckling var
förvärvet i april 2005 av IMPAC Medical
Systems, Inc., vilket har gjort det möjligt
för Elekta att erbjuda sina kunder 
ett nytt brett utbud av IT-system för
användning inom cancervården.

Elekta och IMPAC kan tillsammans
erbjuda integrerade lösningar baserade
på öppna gränssnitt för hela cancerbe-
handlingsprocessen, där kärnan utgörs
av ett elektroniskt journalsystem med
integrerad bildbehandling. 

Hela vårdkedjan vid behandling av 
cancer och sjukdomar i hjärnan

Elekta är idag ett av de företag i världen 
som bäst täcker hela spektrat av 
cancerbehandling och neurokirurgi. 
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Elektas verksamhet

Elekta – en heltäckande leverantör…

…i kampen mot cancer och sjukdomar i hjärnan
Elekta utvecklar kliniska lösningar och
informationssystem för användning i
kampen mot två grupper av allvarliga
sjukdomar – cancer och sjukdomar i 
hjärnan. Gemensamt för dessa sjukdomar 
är att en radikal behandling ofta är nöd-
vändig i det drabbade området, samtidigt
som det är viktigt att i största möjliga
mån skydda frisk, omgivande vävnad.

Cancer är en grupp av många likartade
sjukdomar vars gemensamma nämnare
är att celler i en del av kroppen börjar
dela sig på ett onormalt sätt. Cancerceller
ersätter normala friska celler och skadar
kroppen genom att störa eller förhindra
funktionen i ett speciellt organ.

Antalet cancerfall fortsätter att öka i
hela världen, främst på grund av en högre
medelålder och en allt bättre diagnostik.
Sett över hela världen, avlider 12 pro-
cent av befolkningen i cancer och i den
industrialiserade delen av världen orsa-
kar cancer mer än vart fjärde dödsfall.

Samtidigt medför utvecklingen av allt
bättre diagnosmetoder att cancern 
oftare upptäcks tidigt vilket medför för-
bättrade möjligheter till framgångsrik
behandling.

Enligt uppskattningar som publicerats i
Annuals of Oncology, februari 2005,
diagnosticerades nästan 2,9 miljoner
nya cancerfall i Europa under 2004, och
mer än 1,7 miljoner dödsfall orsakade
av cancer registrerades. Lungcancer och
tarmcancer var de vanligaste cancerfor-
merna som diagnostiserades och stod
för 13 procent var av det totala antalet.

Bland kvinnor var bröstcancer den
absolut vanligaste cancerformen, med
27 procent av fallen. Lungcancer var
vanligast bland män med 19 procent av
diagnoserna, följt av prostatacancer
med 15 procent

Den allt högre medelåldern i Europa
betyder att antalet cancerfall kommer
att fortsätta att öka.

Motsvarande mönster är också tydligt
i USA där antalet nya cancerfall årligen
förväntas öka till 1,6 miljoner år 2010,
enligt US National Cancer Institute. 
Det innebär en ökning med 23 procent
från 1,3 miljoner fall år 2000.

– Lungcancer

– Tarmcancer

– Leukemi

– Prostatacancer

– Bröstcancer

– Hjärntumörer

– Kärlmissbildningar

– Funktionella sjukdomar



De kliniska lösningar och informa-
tionssystem som utvecklats av Elekta
erbjuder inte bara avancerad behand-
ling av cancer och sjukdomar i hjär-
nan, de hjälper också användarna att
förbättra effektivitet och produktivitet.
På detta sätt bidrar Elekta också till 
att sjukvården och deras medarbetare
kan få en mer omfattande kunskap
kring cancervård och behandling av
sjukdomar i hjärnan. 

Elekta avser att i framtiden fort-
sätta på den inslagna vägen och 
successivt förändra koncernen från 
att vara en försäljare av utrustning 
och system, till att bli en heltäckande
partner till sjukvården.
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Strålbehandling i kampen mot cancer

Beroende på typ av tumör behandlas
cancer normalt sett med antingen strål-
terapi, cellgiftsbehandling, kirurgi eller
en kombination av dessa. Nästan hälften
av alla cancerpatienter behandlas med
strålterapi någon gång under sjukdoms-
förloppet, förutsatt att sådan finns att
tillgå. Nya, avancerade och mer exakta
metoder förväntas öka strålterapins roll
i framtiden.

Strålterapi är ofta den minst trauma-
tiska av de tre vanliga behandlingsmeto-
derna och dessutom den mest kostnads-
effektiva.

Sjukdomar i hjärnan

Sjukdomar i hjärnan är ofta mycket 
allvarliga och har en mycket negativ
påverkan på patientens livskvalitet.
Samtidigt är sjukdomar i hjärnan ofta
svåra att behandla utan att riskera att
skada patienten.

Hjärntumörer kan indelas i benigna

(godartade) och maligna (elakartade).
Bland de benigna hjärntumörerna 
kan nämnas bland annat hörselnervs-
tumörer (vestibulära schwannom),
meningiom och hypofystumörer, vilka
kan utvecklas till att bli livshotande 

om de inte behandlas i tid.
De maligna hjärntumörerna indelas 

i primära tumörer och sekundära meta-
staser, där de senare härstammar från
primära cancertumörer i andra delar av
kroppen.

Cirka 1 000 patienter per en miljon
invånare drabbas av primära maligna
hjärntumörer. Enligt American Cancer
Society utvecklar mellan 20 och 40 pro-
cent av alla cancerpatienter metastaser i
hjärnan.

Kärlmissbildningar i hjärnan, s k
arteriovenösa missbildningar (AVM) är
ofta medfödda och upptäcks i regel först
då de redan orsakat en hjärnblödning.

Funktionella sjukdomar i hjärnan
diagnostiseras i regel på olika symptom,
exempelvis skakningar vid Parkinsons
sjukdom eller kramper vid epilepsi.
Elekta fokuserar för närvarande sin
forskning på sjukdomar så som kronisk
ansiktssmärta (trigeminusneuralgi), 
epilepsi och Parkinsons sjukdom.
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IMPAC – IT-system för cancervården

Elekta Lifecycle Services – Kundstöd

Precis strålterapi

Bildstyrd strålterapi

Stereotaktisk strålterapi

Gammaknivskirurgi

Kartläggning av hjärnans funktioner

Stereotaktisk neurokirurgi

Sid 12-13

Sid 14-15

Sid 16-17

Sid 18-19

Sid 20-21

Sid 22-23

Sid 24-25

Sid 26-27
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IMPAC grundades med visionen om en
heltäckande IT-lösning, skapad och
anpassad speciellt för cancervård. Idag
omfattar IMPACs system alla delar av 
cancervården och bidrar till effektiv 
vård genom över 2 500 installationer 
världen runt.

IMPACs utbud av IT-system för cancer-
vård hjälper onkologikliniker genom att
minska kostnaderna, öka produktiviteten
och erbjuda en problemfri förbindelse
mellan den stora mängd system och
utrustningar som används i olika delar
av vårdkedjan.

Med hjälp av mjukvarusystem som
anpassats för att kunna hantera anato-
misk patologi, medicinsk onkologi,
strålterapi, bildhantering, laboratorie-
system, klinikadministration och cancer-
registrering, stödjer IMPACs system alla
steg i vården av cancerpatienten. Genom
att förenkla informationsutbytet mellan
den medicinska personal som deltar i
cancervården, skapar IMPAC också en
samlad cancerdatabas för analys och
uppföljning.

IMPACs starka marknadsposition
och höga kundlojalitet bevisar att en
heltäckande IT-lösning för cancerbe-
handling gör det möjligt att förbättra
effektiviteten i processerna och bidrar
till högkvalitativ patientvård.
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IMPACs verksamhet

IT-system för cancerv °arden
– IMPAC Medical Systems

Elekta och IMPAC erbjuder tillsammans
en unik, helt integrerad lösning för hela
cancervårdsprocessen. IMPACs erfarna
mjukvaruutvecklare och starka led-
ningsgrupp utgör ett värdefullt tillskott
som kommer att tillföra en ny dimension
till Elektas lösningar inom cancerbe-
handling, inklusive bildstyrd strålterapi.

Samtidigt som Elekta får möjligheten
att erbjuda sina kunder kompletta lös-
ningar från en och samma leverantör,
kommer både Elekta och IMPAC att

fortsätta sin uttalade strategi att verka för
öppna och leverantörsneutrala gränssnitt
mellan olika utrustningar och system.

Öppna gränssnitt baserade på
industrigemensamma standarder är 
viktigt för en effektiv vårdkedja och en
förutsättning för fortsatt förbättring av 
cancervården. Tillsammans får Elekta
och IMPAC möjligheten att accelerera
utvecklingen av standarder inom cancer-
behandling i allmänhet och strål-
behandling av cancer i synnerhet.

Öppna gränssnitt och forskningsdriven produktutveckling

Patologi

System för anatomisk patologi –

stödjer arbetsflödet vid hårt

belastade patologiavdelningar

och underlättar kommunika-

tionen av diagnostiska resultat

till cancervårdspersonalen.

Kliniska laboratorier

Informationssystem för kliniska

laboratorier – kompatibelt med

de flesta laboratorieinstrument

och möjliggör att de resultat 

som behövs i cancervården finns

tillgängliga via det elektroniska

journalsystemet (EMR).

Medicinsk onkologi

Datoriserat receptsystem för 

cellgiftsbehandling – hanterar

den komplexa processen för

beställning av cytostatika och

skapar ett integrerat system 

mellan läkaren, laboratoriet och

doseringsutrustningen.

Upptäckt

Diagnos 

Behandling 

Uppföljning
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I april 2005 förvärvade Elekta IMPAC Medical Systems, Inc. 
IMPAC grundades 1990 och är den ledande tillverkaren 

av mjukvara för administration av onkologi. 
Mer än 2 500 system finns installerade i 56 länder däribland
vid 43 av de 50 ledande cancerklinikerna i USA.

I Nordamerika finns IMPACs system installerade
vid över 1 300 cancerkliniker, över 1 100 cancer-
registreringsinstitut och mer än 400 laboratorier 
för klinisk patologi. IMPACs system används
såväl på enskilda läkarmottagningar som friståen-
de centra, lokala sjukhus och universitetssjukhus.
Installationerna samverkar i såväl lokala som
större nätverk och varierar i omfattning från fem
till mer än 500 arbetsstationer. Uppskattningsvis
kommer 25 000 vårdanställda dagligen i kontakt
med IMPACs produkter för att dokumentera
vårdinsatser för mer än 50 000 cancerpatienter.

Mer information om IMPAC finns tillgänglig
på www.impac.com

För att förstärka IMPACs produktportfölj och

ytterligare bidra till en effektivare cancervård,

introducerades nyligen den nya IQ-produktplatt-

formen, vilken bygger på en helt ny arkitektur

och ett nytt användargränssnitt. I förlängningen

kommer hela IMPACs utbud av IT-lösningar för

onkologi att bygga på denna plattform. 

Den första produkten i IQ-serien som intro-

ducerades var MOSAIQ™, ett elektroniskt journal-

system (EMR) med integrerad bildhantering, 

som är särskilt anpassat för cancervård. MOSAIQ

innehåller avancerad funktionalitet som bland

annat stödjer adaptiv strålterapi, onkologi-PACS

och avancerad kemoterapeutisk behandling. 

Den andra produkten i IQ-serien är ANALYTIQ™,

IMPACs verktyg för analys och visualisering av 

kliniska och finansiella resultat.

Ny IQ-plattform

IMPAC – Ett Elekta-företag

Strålterapi

System för hela strålbehandlings-

processen som – oavsett leverantör av

utrustning – integrerar behandlings-

planering, bildhantering och 

behandlingsutrustning till en 

gemensam journal.

Medicinsk bildhantering

System för bildhantering – lagrar och

hanterar bilder från diagnostisering,

planering, referens och positionering

som en del av behandlingsprocessen

och skapar en fullständig bild av 

vårdinsatsen för varje enskild patient.

Cancerregistrering

Ett system som förutom att det möter

de lagstadgade kraven kring cancer-

registrering, också ger tillgång till 

de data som behövs för att på ett

effektivt sätt kunna utvärdera, 

analysera och i förlängningen 

förbättra de kliniska resultaten. 

Klinikadministration

System för administration av läkar-

mottagningar inkluderande schema-

läggning, auktoriseringar, fakturering

och kundreskontra. Systemet är 

optimerat för onkologi och helt 

integrerat med IMPACs elektroniska

journalsystem.



Smidigare patientflöde

Elekta Lifecycle Services innefattar
tjänster som bidrar till att minska anta-
let oplanerade stopp, eliminera behand-
lingsavbrott, leverera hög och stabil
behandlingskvalitet och möjliggöra fler
behandlingar per dag. Elekta erbjuder
skräddarsydda kundstöds- och service-
program, ett flertal on-demand-tjänster
samt Elekta IntelliMax™ som fjärröver-
vakar och underhåller Elektas digitala 
linjäracceleratorer, i syfte att maximera
den kliniska tillgängligheten och för-
bättra ekonomin.

Förbättrad klinisk effektivitet

Genom att utnyttja den senaste kliniska
och tekniska utvecklingen samt erbjuda
stegvisa uppgraderingar, förbättringar
och tillbehör kan Elekta hjälpa kliniken
att optimera utnyttjandet av redan till-
gängliga resurser. För kliniken innebär
detta kortare vårdtider, lägre kostnad
per patient och förlängd livslängd för
utrustningen.

Kompetensutveckling

Elekta arbetar för att kunden skall
känna sig trygg i användningen av
utrustningen och uppnå bästa möjliga
resultat. Därför erbjuder Elekta klinisk
träning i samarbete med ledande sjuk-
hus, omfattande utbildning på plats 
för att skapa säkerhet i användningen
samt även teknisk träning som hjälper
kliniken att hantera utrustningen på
bästa sätt.

Förbättrad lönsamhet

Elekta Lifecycle Services bidrar till att
öka intäkterna och minska kostnaderna
per patient genom en förbättrad effekti-
vitet i planering och administration.
Elekta stödjer sina kunder bland annat
genom klinik- och verksamhetsplaner-
ing, marknadsföringsprogram och pro-
aktiv uppgradering av utgående pro-
gramvaror. 

Elektas löfte att hjälpa sina kunder 
stannar inte vid de dagliga utmaningarna
i vården, utan innefattar ett åtagande att
kontinuerligt förbättra såväl utrustningen
som kundens verksamhet. 

Elektas eftermarknadsservice – Elekta
Lifecycle Services – har utvecklats för
att säkerställa bästa möjliga resultat för
Elektas behandlingssystem under hela
livscykeln och därmed maximera 
patientnyttan.

Elekta Lifecycle Services innehåller
branschens mest heltäckande program
för kundstöd – från verksamhetsplaner-
ing till klinisk utbildning och intelligent
övervakning av utrustningen.

Kundstöd

Ständiga förbättringar under produktens 
hela livslängd – Elekta Lifecycle Services 
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Förbättrad klinisk effektivitetSmidigare patientflöde

Förbättrad lönsamhet Kompetensutveckling
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Elekta IntelliMax™
För att ytterligare öka snabbheten och
kvaliteten inom Elektas serviceverksam-
het introducerades Elekta IntelliMax™
under sommaren 2004, ett intelligent
kontrollsystem för fjärrövervakning av
Elektas linjäracceleratorer.

Elekta är det enda företag som 
erbjuder utrustning för strålterapi med
helt digitaliserat kontrollsystem. Detta
innebär att utrustningen kan leverera
utförliga och detaljerade användnings-
data, vilket konventionella linjäraccele-
ratorer inte förmår. 

Med Elekta IntelliMax upptäcker
realtidsövervakningen direkt varje 
avvikelse. Detta medför att förebyggande
åtgärder snabbt kan sättas in, vilket
drastiskt kan minska eller eliminera
tiden utrustningen måste vara avstängd
för service.

Elekta Lifecycle Services inkluderar ett
omfattande utbildningsprogram. Dessa
program är utvecklade för att säkerställa
sjukhuspersonalens kompetens vid
användandet av Elektas utrustningar. 

Teoretiska föreläsningar i kombina-
tion med praktiska övningar under 
kurserna, ger användarna den erfarenhet
och specialistkunskap som krävs för
korrekt behandling av patienter.

Den utbildning som Elekta tillhanda-
håller riktar sig inte enbart till nya använ-
dare av Elektas produkter. Påbyggnads-
kurser, som ökar kompetensen hos 

personalen, erbjuds och bedrivs på
utbildningskliniker med specialister 
som föreläsare och handledare.

När ny teknologi introduceras och
kunden väljer att uppgradera sin utrust-
ning medverkar Elekta till att kunden
erhåller adekvat vidareutbildning av
experter. Elektas utbildningsprogram
riktar sig till all klinisk personal, dvs
läkare, fysiker, tekniker och övrig sjuk-
huspersonal som dagligen arbetar med
Elektas produkter. Till dags dato har
mer än 2 500 användare deltagit i olika
utbildningsprogram.
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Elekta Lifecycle Services erbjuder tre
olika typer av utbildningsprogram:

• Kliniska kurser 

Teoretisk/Praktisk utbildning i användandet

av Elektas utrustning, i samarbete med

ledande sjukhus.

• Applikationsutbildning

Utbildning för den personal som dagligen

använder systemet i klinisk miljö. Innehåller

praktiska övningar ”hands-on”, tillsammans

med erfarna instruktörer.

• Teknisk utbildning

Utbildning för ingenjörer och tekniker i att

hantera utrustningen under hela dess livscykel.

Programmen delas i tre steg som 
motsvarar livscykelns hela bredd:

• Introduktionsutbildning

Förberedande kurser innan installationen.

• Start-up utbildning

Utbildning på plats för att säkerställa 

snabb och säker uppstart och användar-

säkerhet.

• Avancerade kurser

Påbyggnadskurser och vidareutbildning 

för att ge personalen ytterligare specialist-

kompetens.

Utbildning 
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Elektas arbetssätt säkerställer att utrust-
ningen kan fortsätta att utnyttjas till sin
fulla potential och att klinikerna får den
flexibilitet som krävs för att kunna
utvecklas och möta dagens och framti-
dens krav på avancerad strålbehandling.
Elektas filosofi att erbjuda öppna system
och strukturer underlättar också integ-
ration mellan Elektas produkter och
utrustning från tredje part. 

Pionjärer i övergången till IMRT

Ett viktigt, pågående steg i utvecklingen
inom strålbehandling är intensitets-
modulerad strålterapi (IMRT). Denna

vidareutveckling av konform strålterapi
är en tredimensionell teknik som använ-
der multipla, fixerade strålar eller
sekventiella roterande behandlings-
strålar för att optimera stråldosen till
tumören och minimera dosen till känsli-
ga organ och frisk vävnad. Med IMRT-
tekniken varieras (moduleras) strål-
dosen över behandlingsfältet. Istället 
för att behandlas med en enda, stark
och enhetlig stråle, behandlas patienten
med många, ytterst små strålar, som var
och en kan ha olika intensitet.

Elekta var pionjär inom kliniska och
tekniska lösningar för IMRT, och tog
redan 1995 initiativet till ett interna-
tionellt IMRT-konsortium bestående 
av nio världsledande strålterapicentra.
Detta multicentersamarbete, som fort-
farande pågår, har lett till ett stort antal
vetenskapliga artiklar och har försett
Elekta med avancerad kunskap, som
utgör grunden för pågående och fram-
tida produktutveckling. Elekta är idag
en ledande leverantör av avancerad
IMRT-teknologi.

Strålbehandling av cancer utvecklas
snabbt mot alltmer förfinade behand-
lingsmetoder. Målet är att uppnå högre
precision, med högre doser till den tumör
eller det organ som skall behandlas 
och med minsta möjliga bestrålning av
omgivande frisk vävnad.

Elekta har sedan flera decennier bedrivit
nära samarbete med kliniker världen över
för att utveckla teknologi för strålbe-
handling med hög precision. Dessa nära
samarbeten har säkerställt att funktio-
nalitet och effektivitet hos Elektas pro-
dukter motsvarar de högt ställda kraven
från dagens hårt belastade kliniker.

För varje klinik är det en utmaning
att ständigt hålla sig à jour med ny tek-
nologi, förbättra precisionen i behand-
lingen och samtidigt öka effektiviteten i
i det dagliga arbetet. Genom att satsa på
öppna system och gränssnitt, erbjuda
hjälp under hela produktens livscykel
och leverera kontinuerliga uppgrader-
ingar, leder Elekta arbetet med att hjälpa
klinikerna att möta dessa utmaningar.
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Innovativa och effektiva kliniska lösningar

Precis str °alterapi

Elekta Precise Treatment System™ utvecklades

som ett integrerat system för att göra det möjligt

att med hög kvalitet kunna utföra strålbehand-

ling med olika tekniker och avancerade tillämp-

ningar, bland annat IMRT.

Strålning med hög precision tillsammans

med en exakt positionering av patienten med

hjälp av Precise Table, ger systemet en snabb 

och exakt strålbehandling. Det helintegrerade

kontrollsystemet Desktop Pro™ förenklar hela

processen genom att skapa snabb och enkel till-

gång till patient- och behandlingsdata.

Optimerat för snabb bestrålning med Precise-

BEAM® skapar systemet en korrekt dosering vid

lågdoserad, sekventiell IMRT-bestrålning. Korrekt

och stabil kontroll av stråldosen gör att behand-

lingen kan påbörjas snabbare.

Till systemet finns också iViewGT™, en 

bildutrustning som registrerar patientens position

i förhållande till strålfältet under behandlingen.

PrecisePLAN® är Elektas system för behand-

lingsplanering, optimerat för att underlätta det

dagliga arbetet vid kliniken. PrecisePLAN genere-

rar tre- och tvådimensionella dosplaner och gör

det möjligt att planera avancerad behandling

såsom IMRT. Systemet erbjuder interaktiva,

manipulerbara, tredimensionella presentationer

för alla kombinationer av bestrålningsvinklar och

möjliggör korrekt och fullständig dosberäkning.

Elekta Precise Treatment System är ett robust

och pålitligt system som konstruerats för daglig,

intensiv användning vid kliniken.

Elekta Precise Treatment System™
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Strålterapi med linjäraccelerator

En linjäraccelerator genererar en stråle 

bestående av antingen elektroner eller hög-

energiröntgen. Patienten placeras så att strålen 

riktas mot tumören och strålen formas efter

tumörens form.

I de allra flesta fall ges strålterapi som 

fraktionerad behandling, vilket innebär att 

patienten får en daglig stråldos, fem dagar i

veckan under sex till sju veckor. Vid varje daglig

behandling bestrålas patienten från olika vink-

lar, så att hela tumören får en optimal stråldos.

Strålfältets geometri och intensitet 

anpassas till såväl tumörens storlek och form,

som till vilken typ av tumör som behandlas.

Behandlingsstrålen formas med hjälp av en

multibladskollimator (MLC) som fungerar likt

en bländare på en kamera.

Strål-
huvudet

Strålfältet

MLC

Mål-
volym

Bildplatta

”Det vi främst letade efter var pålitlig utrustning från en tillverkare 
som var beredd att satsa på fortsatt forskning och utveckling. Vi ville

samarbeta med en leverantör som visade viljan att
investera egna ansträngningar och resurser i vår verk-
samhet för att göra oss framgångsrika och hjälpa oss
behålla vår position som ledande undervisningsinstitut.

Elekta fick ett gott betyg i alla dessa avseenden. 
Vi blev mycket imponerade av företagets tillväxt, deras förmåga att
utveckla teknologi och att få ut färdiga produkter på marknaden, 
men även av vad vi fick veta om utrustningens tillförlitlighet. Elektas
engagemang var uppenbart över hela linjen, från huvudkontoret till
Elektas medarbetare i Indien. Elekta har gjort allt, och fortsätter att 
göra allt, som är nödvändigt för att vi skall kunna vara framgångsrika.”
Ron Gottsegen, Administrative Director 
Amrita Institute of Medical Sciences and Research Centre (AIMS) i Cochin, Kerala, Indien.
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Eftersom patienten först röntgas vid ett
tillfälle och därefter flyttas och behandlas
vid en annan tidpunkt och i en annan
position, har det tills nyligen varit svårt

Elekta AB (publ) | Årsredovisning 2004/05

Innovativa och effektiva kliniska lösningar

Bildstyrd str °alterapi

De avancerade metoder för strålterapi
som används idag gör det möjligt att 
leverera konforma och intensitets-
modulerade strålningsfält. Detta gör 
det i sin tur ännu viktigare att kunna ta 
bilder vid behandlingstillfället för att
angripa den osäkerhet som följer av 
organens rörelser i kroppen och den dag-
liga positioneringen av patienten.

Trots att strålterapi har använts för att
behandla cancer i närmare ett sekel, är
det först nyligen det har blivit möjligt att
leverera stråldosen med hög precision.

att ge konforma stråldoser med hög
noggrannhet.

Redan under sent 1990-tal initierade
Elekta forskning om hur man skulle
kunna integrera utrustning för högupp-
löst röntgen på en linjäraccelerator, ett
koncept som numera går under namnet
bildstyrd strålterapi (image guided radi-
ation therapy, IGRT). Detta pionjärar-
bete resulterade åren 2003/04 i intro-
duktionen av Elekta Synergy®, världens
första strålterapiutrustning som gör det
möjligt att både röntga och behandla
patienten i samma position. Resultatet
är en större exakthet i behandlingen än
någonsin tidigare, vilket möjliggör en
mer aggressiv behandling av tumörer,

Elekta Synergy® är marknadens första linjär-

accelerator med integrerad utrustning för hög-

upplöst, tredimensionell röntgen. Detta avance-

rade system inhämtar och rekonstruerar – i en

enda sekvens – tredimensionella röntgendata 

av tumören och av omgivande kritiska vävnads-

strukturer. Detta ger bilddata med hög kontrast,

men utan de störande linjer som normalt upp-

står vid konventionell datortomografi. Precisionen

kan återges korrekt med en bildkvalitet som 

har den enhetliga spatiala upplösning som för-

knippas med en magnetkamera med isotropisk

submillimeterupplösning.

Elekta Synergy åstadkommer detta med hjälp

av en innovativ teknik för X-ray volume imaging

(XVI) som integrerats i behandlingssystemet. 

Det innebär att rutinmässig tredimensionell rönt-

gen av tumören nu kan utföras direkt i anslut-

ning till behandling, vilket minskar risken för fel

på grund av tumörens eller organens rörelser i

kroppen. Eftersom patienten inte behöver flyttas

från röntgenutrustningen (t ex MR eller CT) till

linjäracceleratorn, minskar även risken för fel

som kommer från ompositionering av patienten.

Elekta Synergy drar full nytta av den isotro-

piska submillimeterupplösning som möjliggörs

av datortomografi med konformad röntgenstråle

(Cone-Beam Computed Tomography) och som

kan visualisera inre strukturer ned till voxelnivå

(en tredimensionell motsvarighet till en två-

dimensionell pixel). Denna detaljnivå skulle gå

förlorad om systemet behövde exportera data till

en extern rekonstruktionsenhet och återimporte-

ra den som data i millimetertjocka skivor, vilket

är fallet med konventionell CT och konkurreran-

de utrustning. Tidsbesparingen är också väsentlig

och viktig i en situation där patienten måste vara

kvar i behandlingspositionen.

Elekta Synergy kan arbeta i PlanarView™ (två-

dimensionella bilder), MotionView™ (rörliga 

bilder) och VolumeView™ (tredimensionella 

bilder). Dessa bilder gör det möjligt att se även

mjukdelar, som tumörer och känsliga organ.

Genom att angripa problemen med organens

rörelse och fel vid positionering av patienten,

öppnar Elekta Synergy för en revolution i tillämp-

ningen av strålterapi.

Elekta Synergy®

Arbetsflöde 
för bildstyrd
strålterapi – 4D 
Adaptive™ IGRT

Patienten genomgår 
en förberedande 
CT-röntgen

Behandlingen 
planeras

Data överförs till 
Elekta Synergy® 
och Desktop Pro® 
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samtidigt som risken att skada omgi-
vande, frisk vävnad minimeras.

Elekta tillhandahåller marknadens
mest avancerade system för IGRT och har
en på marknaden unik klinisk erfaren-
het av tekniker för bildstyrd behandling.

Med hjälp av Elektas 4D Adaptive™
IGRT och tredimensionella volymetriska
bilder från Elekta Synergy (Volume-
View™) kan den behandlande läkaren

studera patientens mjukdelar på mycket
hög detaljnivå. Denna unika funktiona-
litet skapar två stora potentiella fördelar: 
• Ökad säkerhet för patienten – möjlig-
heten att minimera biverkningar från
strålbehandlingen genom att minska de
marginaler som tidigare var nödvändiga
för att kompensera för osäkerhet rörande
tumörens storlek, placering och rörelse.
• Möjligheten att använda doseskalering

och hyperfraktionering i förvissningen
om att det strålfält som tagits fram i
behandlingsplanen verkligen levereras
till rätt vävnad.

Elektas banbrytande forskning och
utveckling inom IGRT har skett i nära
samarbete med världsledande cancerkli-
niker, allt för att säkerställa att utrust-
ningen, funktionaliteten och effektivite-
ten anpassats till vårdens behov.

Årsredovisning 2004/05 | Elekta AB (publ)

”Elekta Synergy är resulta-
tet av år av forskning. 
Det är en produkt som
skapats ur en förståelse
för de utmaningar som
följer av det enkla faktum
att strålbehandling måste vara mycket
exakt. Elekta Synergy spelar en viktig
roll för att hjälpa oss att vid varje
behandling angripa problem med 
positionering och organrörelser.”
David Jaffray, Ph.D. 
Princess Margaret Hospital, Toronto, Kanada

Patienten placeras i 
Elekta Synergy® 

Patienten röntgas 
med hjälp av 
Elekta Synergy® 

VolumeView™ bild-
analys och registrer-
ing vid XVI-arbets-
station

Korrigeringar görs
utifrån de bilder 
som inhämtats med
VolumeView™ 

Patienten behandlas 
i ny, justerad position

Patienten lämnar 
kliniken
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Att överbrygga gapet mellan 
strålkirurgi och strålterapi

Elekta har över 30 års erfarenhet av 
stereotaktiska applikationer, både genom
användningen av stereotaktisk kirurgi
med Leksell Stereotactic System® och
genom strålkirurgi med Leksell Gamma
Knife®. Utvecklingen av lösningar för
stereotaktisk strålterapi är ett resultat 
av Elektas ambition att korsbefrukta
utvecklingen inom strålterapi och neuro-
kirurgi, och därigenom överbrygga
gapet mellan Leksell Gamma Knife och
linjäracceleratorn. 

Att utvidga användningen av stereo-
taktisk strålbehandling till områden
utanför hjärnan, antingen som en enstaka
fraktion med stereotaktisk strålkirurgi
(SRS) eller som fraktionerad behandling
med stereotaktisk strålterapi (SRT), 

kräver större säkerhet i att lokalisera
målet och i att begränsa organens rörel-
ser. Utrustning för lokalisering och pati-
entfixering spelar, tillsammans med 

Den samlade erfarenheten från användare
av Elektas bildstyrda och stereotaktiska
system visar på behovet av, och värdet i,
specialiserade system för specialiserad
behandling. Tillsammans med sina
samarbetspartners har Elekta utvecklat
en lösning som motsvarar specialisternas
behov av stereotaktisk strålterapi (stereo-
tactic radiation therapy, SRT).

Intensitetsmodulerad strålterapi 
(IMRT) och bildstyrd teknik har gjort
det möjligt att behandla fler cancerfall
med strålterapi. Dess fulla potential 
har dock begränsats av svårigheten att
uppnå den konformitet och precision
som behövs för att behandla små, ore-
gelbundna mål nära kritiska organ.

Elekta Synergy® S är Elektas mest avancerade 

linjäraccelerator och det ideala extrakraniella

komplementet till intrakraniell stereotaktisk

strålkirurgi med Leksell Gamma Knife®. 

Den helt integrerade multibladskollimatorn 

– Beam Modulator™* – är anpassad för att ge 

en hög grad av konformitet i kritiska områden

som huvud och nacke, men kan samtidigt levere-

ra strålfält som är stora nog för de flesta former

av konventionell behandling.

Systemet använder Elektas avancerade bild-

system (X-ray volume imaging, XVI) för att med

hjälp av VolumeView™ (volymröntgen) ta röntgen-

bilder av tumören och omkringliggande kritiska

organ (både mjuk vävnad och benstruktur) i tre

dimensioner. Denna teknik har utvecklats av Elek-

ta och gör det möjligt att ta bilder av patienten i

behandlingsläge vid själva behandlingstillfället.

Elekta Synergy S öppnar potentialen för SRT

och möjliggör en mycket hög målkonformitet

genom att kombinera olika typer av avancerad

teknologi.

Stereotactic Body Frame® gör att målets koor-

dinater kan lokaliseras under planering och

behandling. En mer korrekt lokalisering gör att

konform behandling som IMRT, kan utföras med

större precision, och skapar de nödvändiga förut-

sättningarna för doseskalering och hyperfraktio-

nering.

Active Breathing Coordinator™ angriper den

lokaliseringsosäkerhet som orsakas av andnings-

rörelser och skapar en stabil och identifierbar 

målpositionering. Detta är speciellt värdefullt vid

precisionsbehandling i bröstkorg och buk.

Elekta AB (publ) | Årsredovisning 2004/05
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Stereotaktisk str °alterapi

Till höger: Klinisk bild publicerad med tillstånd av 
Nederländska Cancerinstitutet (NKI/AVL), Amsterdam, Holland.

Elekta Synergy® S

* Beam Modulator™ innehåller teknologi utvecklad av Deutsches Krebsforschungszentrum (Tyska cancerforskningscentret) i Heidelberg (DKFZ) och används under ett licensavtal.
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bildstyrning, en nyckelroll. När tumören
väl blivit korrekt lokaliserad måste
bestrålningen ske med högsta precision.
Elektas system för stereotaktisk strål-
terapi integrerar därför en precist for-
mad stråle, stereotaktisk målsökning,
organrörelsekontroll och ett unikt bild-
styrt registreringssystem som baseras på
Elektas avancerade teknologi för bild-
styrd strålterapi.

Den stereotaktiska metodiken, med
förbättrad mållokalisering och patient-
positionering, tillsammans med organ-
stabilisering, ger en mycket hög preci-
sionsgrad. Detta i sin tur underlättar för
så kallad hyperfraktionering, med vilket
menas strålterapi som ges med höga
doser vid få behandlingstillfällen, vilket
kan innebära stora kliniska fördelar. 

I februari 2005 ingick the Swedish 
Cancer Institute i Seattle, Washington,
USA ett strategiskt samarbets- och
utvecklingsavtal med Elekta. Som en 
del av avtalet kommer kliniken att
införskaffa upp till fyra linjäraccelera-
torer från Elekta, utrustade för IGRT
och stereotaktisk strålterapi.

Genom tillskottet av Elekta 
Synergy® S får Swedish Cancer Institu-
te den nödvändiga utrustningen för att
kunna bli ett ledande stereotaktiskt 
center med en arsenal av dedikerade,
sjukdomsspecifika lösningar – Elekta
Synergy S för extrakraniella tillämp-
ningar och Leksell Gamma Knife®

för intrakraniell strålkirurgi.

Ledande cancercentrum väljer dedikerade lösningar

”Mina kollegor som arbetar 

med kemoterapi och kirurgi, 

letar efter bättre behandlings-

möjligheter för patienter med

metastaser i levern, i ryggraden

och även för patienter med pri-

mära tumörer i bukspottskörteln.

Det handlar alltså om tumörer

med mycket känslig omgivande

struktur, som vi nu kommer 

att kunna behandla med en

ytterst fokuserad strålning.”

Årsredovisning 2004/05 | Elekta AB (publ)

Todd Barnett, M.D., 
Radiation Oncologist och Medical Director, 
Swedish Cancer Institute, Seattle, Washington, USA
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hjärnan. En hög engångsdos av strålning
levereras till ett litet, väldefinierat områ-
de i hjärnan – genom ett intakt skallben.
Efter genomgången gammaknivskirurgi
lämnar patienten oftast sjukhuset samma
eller påföljande dag, vilket gör metoden
till ett mycket kostnadseffektivt alterna-
tiv till andra behandlingsformer.

Den extrema precisionen hos Leksell
Gamma Knife gör det möjligt att med en
hög dos bestråla det sjuka området, med
minimal risk att skada frisk vävnad.
Gammaknivskirurgi används framgångs-
rikt för att behandla metastaser och andra
elakartade tumörer, godartade tumörer,
kärlmissbildningar och funktionella
sjukdomar, bland annat kronisk ansikts-
smärta (trigeminusneuralgi). Forskning
pågår även kring epilepsi och Parkinsons
sjukdom samt ögonsjukdomar, där
gammaknivskirurgi har visat sig kunna
dämpa de allvarligaste symptomen i
framskriden grön starr hos patienter där
konventionell behandling har misslyckats.

Det största och snabbast växande

området för gammaknivskirurgi är meta-
staser i hjärnan. Mellan 20 och 40 pro-
cent av alla cancerpatienter utvecklar
metastaser i hjärnan. Vartefter cancer-
vården blir allt mer framgångsrik i att
bota eller kontrollera den primära can-
cern blir det också allt viktigare att dia-
gnostisera och behandla metastaser på ett
sätt som bevarar patientens livskvalitet.

Icke-invasiv strålkirurgi med Leksell
Gamma Knife® är den mest avancerade
och exakta metoden för icke-invasiv hjärn-
kirurgi. Genom att sågen och skalpellen
ersätts av ultraprecis, fokuserad strålning
mot ett väl definierat mål i hjärnan, kan
patienten ofta lämna sjukhuset samma
dag som behandlingen utförts.

Allt sedan metoden introducerades 
har gammaknivskirurgi revolutionerat
behandlingen av sjukdomar i hjärnan.
Idag erbjuds metoden vid hundratals
ledande sjukhus och kliniker över hela
världen. Runt 40 000 patienter genom-
går gammaknivskirurgi varje år och
metoden har högt vetenskapligt anseen-
de med tusentals vetenskapliga artiklar
publicerade kring behandlingseffektivi-
tet, kostnadseffektivitet och förbättrad
livskvalitet för patienterna. Ingen annan
alternativ behandlingsform har rönt
större klinisk acceptans.

Gammaknivskirurgi är en icke-invasiv
metod för behandling av sjukdomar i

Elekta AB (publ) | Årsredovisning 2004/05
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Gammaknivskirurgi

Leksell Gamma Knife® ger hjärnkirurger möjlig-

heten att uppnå oöverträffad precision och kon-

formitet i behandlingen. Tillsammans med det

mest användarvänliga behandlingsplanerings-

systemet på marknaden sätter Leksell Gamma

Knife 4C standarden för strålkirurgi.

Den fjärde generationen av gammakniven,

Leksell Gamma Knife 4C är ett komplett system

som kombinerar en skräddarsydd mjukvara för

behandlingsplanering – Leksell GammaPlan® 4C

– med avancerad behandlingsteknologi, bland

annat det robotiska patientpositionerings-

systemet Automatic Positioning System™.

Systemet integrerar digitalt de diagnostiska

bilderna med behandlingsplanering och doser-

ing till ett enda, smidigt informationsflöde.

Leksell Stereotactic System® är en nyckel-

komponent i gammaknivskirurgi. Leksell® Coor-

dinate Frame fästs enkelt vid patientens huvud

och ger referenser till det stereotaktiska koordi-

natsystemet. Ramen säkerställer att huvudet 

har ett fixerat läge under hela behandlingen.

Den stereotaktiska tekniken gör det möjligt att

kartlägga hjärnan korrekt i tre dimensioner och

sedan med hög precision behandla mål djupt

inne i hjärnan. 

Behandlingsplanen producerar ett antal 

isocentra, baserade på koordinaterna som

angetts av det stereotaktiska koordinatsystemet.

Dessa isocentra bestrålas sedan så att målet 

täcks exakt. Med hjälp av Automatic Positioning

System flyttas patientens huvud så att 

även de mest komplicerade 

behandlingar kan genomföras 

med enkelhet.

Precisionen hos Leksell Gamma Knife 4C 

är garanterad till 0,5 mm eller bättre.

Leksell Gamma Knife® 4C
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“Jag valde gammakniven”
Under år 2004, efter flera månader av
trötthet, huvudvärk och synproblem,
upptäckte läkare att konståkaren Scott
Hamilton, fyrfaldig amerikansk mästa-
re, fyrfaldig världsmästare och olympisk
guldmedaljör, hade en kraniofaryngiom.
Detta är en relativt sällsynt, icke-cancer-
ogen hjärntumör som dock är svår att
behandla och som normalt sett har en
osäker prognos.

Då vanlig kirurgi ansågs för riskfylld,
valde Hamilton gammaknivskirurgi, vil-
ken utfördes vid Cleveland Clinic Gamma
Knife Center av Dr. Gene Barnett och
Dr. John Suh den 13 december 2004.

”Jag bestämde mig för den säkraste
vägen. Alltför mycket stod på spel, spe-
ciellt då jag hade en ny familj,” säger
Scott Hamilton. ”Jag valde gammaknivs-
kirurgi för precisionen och effektiviteten.”

För Hamilton inträffade den värsta
delen av behandlingen före själva
ingreppet. ”Jag blev tvungen att genomgå

en hjärnbiopsi, vilket var den mest
skrämmande delen”, säger Hamilton.
”Jag visste att vad som helst som hände
senare skulle bli en barnlek i jämförelse.
Jag minns hur jag vaknade upp i upp-
vakningsrummet, såg att klockan var
10:20 och upptäckte att jag visste var
och vem jag var. Det var den bästa
känslan i världen.”

Dagen för operationen förklarade

Årsredovisning 2004/05 | Elekta AB (publ)

Strålkirurgi med Leksell Gamma Knife® 

Strålkirurgi med Leksell Gamma Knife ges, med

mycket få undantag, som en engångsbehandling

under lokalbedövning.

Under behandlingen konvergerar 201 strålar

från den radioaktiva isotopen kobolt 60 med hög

precision i det område som skall behandlas.

Strålarna fokuseras via en sfärisk metallhjälm

till patientens huvud, vilket hålls på plats med

hjälp av Leksell® Coordinate Frame.

Varje enskild stråle har låg intensitet och

påverkar därmed inte den hjärnvävnad som pas-

seras på väg till målet. Strålarna sammanträffar 

i ett så kallat isocenter, där den samlade strål-

intensiteten är mycket hög.

Genom att flytta patientens huvud i förhål-

lande till strålarnas isocenter kan stråldosen opti-

meras i förhållande till målets läge, form och stor-

lek. I senare generationer av Leksell Gamma Knife

sker dessa minimala förflyttningar med hjälp av

det robotiska Automatic Positioning System™.

Leksell® 
Coordinate Frame

Automatic 
Positioning System™

Isocenter/
Målet i hjärnan

Sfärisk metallhjälm

Strålskydd

Kobolt 60-källor

Kobolt 60-källor

”Vad innebär gammaknivskirurgi för en neurokirurg eller en radioterapeut?
Det innebär helt enkelt att man kan behandla patienten och sedan ha 

resten av dagen ledig för andra aktiviteter.
Man kan ta hand om andra patienter, 
genomföra fler operationer eller forska.

Strålknivens effektivitet saknar motstycke. 
Därför kan jag inte föreställa mig något bättre
redskap på min mottagning. Anledningen 
till att gammaknivskirurgi fortsätter att vara
högsta standard och används mer och mer 

är helt enkelt att metoden fungerar. Blickar vi framåt, är användningen av 
strålkirurgi och gammaknivskirurgi inom cancervården bara i sin linda.

Leksell Gamma Knife är referensmetoden för behandling av sjukdomar 
i hjärnan, eftersom precisionen, effektiviteten och möjligheten att 
skapa sofistikerad och konform dosering är utan jämförelse. 
Vi litar på gammakniven för att behandla de sjukdomar i hjärnan som 
vi stöter på, med långsiktiga resultat som bekräftar att den är bäst.”
Douglas Kondziolka, M.D., M.Sc., University of Pittsburgh Medical Center, Center for Image Guided Radiosurgery, Pennsylvania, USA 

läkarna dagens aktiviteter för Hamilton
och hans fru Tracie och fixerade sedan
den stereotaktiska ramen till hans
huvud. När förberedelserna var färdiga
tog behandlingen 25-30 minuter.

Hamilton berömmer skonsamheten i
behandlingen med Leksell Gamma Knife.
”Jag mådde bra nästa dag”, tillägger
han. ”Och den kvällen firade Tracie 
och jag vår bröllopsdag.”

”Vissa människor brukar prata om
att ett glas är halvfullt eller halvtomt.
Jag har ett och ett halvt glas.”
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viktig pusselbit för diagnostisering och
behandlingsplanering för patienter med
vissa sjukdomar i hjärnan.

MEG mäter de mycket svaga magnet-
fält som skapas i hjärnan och registrerar
nervcellsaktivitet i hjärnan icke-invasivt
och i realtid. Resultatet blir en funktio-
nell bild av hjärnimpulsernas vägar, 

vilken besvarar sådana frågor som:
• Vilken aktivitet pågår i hjärnan 
och varifrån utgår den?
• Vilka delar av hjärnan utför vilka
funktioner?
• Hur fungerar hjärnan, normalt 
såväl som vid sjukdom?

MEG erbjuder en unik kombination
av hög såväl spatial som temporal 
upplösning med millimeter- och sub-
millisekundprecision. Med Elekta 
Neuromag® kan läkare och forskare 

En stor mängd människor lider av olika
typer av sjukdomar i hjärnan. Innan
kirurgi eller annan behandling kan
påbörjas är det av stor vikt att doku-
mentera såväl anatomin som viktiga
funktionella centra i patientens hjärna.

Vid undersökning och behandling av
tumörer, nervskador eller funktionella
sjukdomar, är det viktigt att samla in 
så mycket information som möjligt 
om den enskilde patientens hjärna. 
En stor mängd utrustning finns att 
tillgå för detta.

Strukturell information kommer 
från CT och MRI, metabolisk informa-
tion från PET, funktionell information
från fMRI och därutöver finns det ett
antal kognitiva test tillgängliga. Men 
vid de flesta neurologiska centra saknas
dock ett tillräckligt bra verktyg för att
kombinera information om temporal
och spatial lokalisering av relevanta
funktionella centra i hjärnan.

Med hjälp av magnetencefalografi
(MEG) är det möjligt att observera
funktionen i olika delar av hjärnan hos
varje enskild patient vid undersöknings-
tillfället. Den informationen utgör en

Elekta AB (publ) | Årsredovisning 2004/05
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Kartläggning av hjärnans funktioner

Elekta Neuromag® är världens mest avancerade

system för magnetencefalografi. Systemet sätter

standarden för kombinerad MEG/EEG-utrustning

med marknadens tätaste uppsättning av 

sensorer, största mängd neuromagnetisk 

information per mätpunkt, snabbaste data-

insamling, lägsta brusnivå och längsta intervall

för påfyllning av kylmedium.

Elekta Neuromag utför mätningar på ett sätt

som skiljer sig från vad som är möjligt med andra

MEG-produkter. Den unika sensordesignen i

kombination med Elektas avancerade mjukvara

gör det möjligt att samla in data med en oöver-

träffad detaljnivå, även från de innersta delarna

av hjärnan.

Systemet har också marknadens bästa skydd

mot magnetiska störningar, både från sådana

som kommer från patienten och från externa 

källor. Patienthjälmen möjliggör datainsamling i

510 distinkta positioner, med sensorer konfigure-

rade i sammanlagt 306 oberoende kanaler.

Elekta Neuromag®

Rörelse av foten

Känsel i foten

Rörelse av handen

Känsel i handen

Känsel i läpparna

Hörselcentrum

MEG-lokalisering av olika hjärn-
funktioner efter tumöroperation
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studera korta, spontana händelser i
hjärnan, samt kartlägga vilka delar 
av hjärnan som är ansvariga för t ex
känsel, hörsel, syn och språk.

Världen runt utvecklar forskare 
kliniska tillämpningar för MEG. Den
ständigt växande listan på användnings-
områden inkluderar kartläggning inför
ett neurokirurgiskt ingrepp, liksom inte-
grering av MEG och MRI för att för-
bättra säkerheten i kirurgisk navigering
och planering av öppen kirurgi, strål-
kirurgi och strålterapi. MEG-teknologin
kan potentiellt också användas för att
lokalisera funktionella mål inför gam-
maknivskirurgi, liksom inför konventio-
nell neurokirurgi.

Kirurgi är ett vanligt alternativ för
patienter som lider av drogresistent
fokal epilepsi. Ingreppet kan bli mer
precist med hjälp av MEG och tekniken
har visat sig vara speciellt användbar för
att identifiera epileptogena zoner i för-
hållande till andra, funktionellt viktiga
delar av hjärnan.

Elektas historia av MEG-utveckling
sträcker sig över 20 år och fem system-
generationer – från tidiga prototyper till
dagens multikanalssystem som täcker
hela huvudet. Mer än 50 procent av alla
artiklar som publicerats om MEG byg-
ger på användning av Elekta Neuromag,
ett bevis på företagets världsledande
ställning inom MEG-teknologi.

Årsredovisning 2004/05 | Elekta AB (publ)

Det är visserligen en ovanlig sjukdom,
men patienter med Landau-Kleffners
syndrom (LKS) blir permanent handi-
kappade om de inte behandlas. Vid
Barn- & Ungdomssjukhuset i Helsing-
fors, har användningen av Elekta Neu-
romag® gjort behandlingen mer precis
och effektiv, vilket i förlängningen
hjälper barn att återfå talförmågan.

”Den epileptiska aktiviteten i 
LKS upptäcks genom en kartläggning
av hjärnsignalernas mönster. Typiska
mönster kan upptäckas med EEG,
som mäter elektriska signaler och
oftast finns att tillgå på sjukhus,”
säger Ritva Paetau, M.D., Pediatrisk
neurolog och expert på LKS. 

”En vanlig EEG-analys kan
emellertid inte identifiera var i
hjärnan störningen sker. En
LKS-operation är komplicerad
och utan de mer exakta svar som
kan uppnås med MEG är det
svårt att bedöma vilka patien-
ter som är lämpliga för kirurgi.”

”Utmaningen är att hitta det område 
i hjärnan varifrån de epileptiska
anfallen utgår och sedan slå ut dess
förmåga att generera så starka signaler
att de sätter igång fortplantad aktivi-
tet i andra delar av hjärnan,” säger
Ritva Paetau. ”Med andra ord, att
klippa av de horisontella förbindelser-
na mellan lokala pyramidceller och
anfallets ”kritiska massa”. Ju fler
pyramidceller, desto kraftigare anfall
och desto större sannolikhet att anfal-
let sprider sig via synaptiska förbin-
delser till andra delar av hjärnan.
Eftersom detta epileptogena område
kan identifieras med hjälp av Elekta
Neuromag, vid sidan av vanligt EEG,
kan vi koncentrera kirurgin till det
området och med minimal skada på
andra delar av hjärnan.”

Ritva Paetau, M.D.,
Pediatrisk neurolog
och LKS-expert, 
Barn- & Ungdoms-
sjukhuset (HCA), 
Helsingfors, Finland

Neurologer i Finland lokaliserar LKS med hjälp av MEG
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träffade precisionen uppnås genom att
ramen är fixerad till skallbenet. Till
skillnad från konventionella ingrepp,
där skallbenet öppnas, kräver minimal-
invasiv kirurgi endast ett litet borrhål,
vilket gör ingreppet skonsammare för
patienten som normalt återhämtar sig
betydligt snabbare.

Antalet tillämpningar av den stereo-
taktiska tekniken ökar ständigt, vilket
bidrar till att det blir lättare att hitta den
optimala behandlingslösningen för varje
enskild patient. I förlängningen bidrar
detta till förbättrade kliniska resultat
och högre kostnadseffektivitet.

I daglig användning har rambaserade
stereotaktiska system visat sig vara över-
lägsna andra fixeringsmetoder. Elektas
lösning har den största stereotaktiska
gruppen användare i världen och är i
bruk vid med än 1 100 kliniker och
akademiska institutioner.

När man behandlar sjukdomar i hjärnan
är marginalerna alltid mycket små. 
Elektas avancerade system för stereo-
taktisk neurokirurgi möjliggör för neuro-
kirurgen att uppnå en oöverträffad 
klinisk precision.

Elektas grundare, den framlidne pro-
fessorn i neurokirurgi, Lars Leksell,
utvecklade en ny metod för skonsam-
mare och mindre riskfylld hjärnkirurgi.
Resultatet var den s k stereotaktiska
ramen, där ett tredimensionellt referens-
system gör det möjligt för kirurgen att
med mycket stor exakthet lokalisera och
med hög precision behandla det sjuka
området.

Ramens enkla och funktionella
design ger den flexibilitet och allsidighet
som krävs för en mängd diagnostiska,
terapeutiska, funktionella och mikro-
kirurgiska tillämpningar. Den oöver-
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Stereotaktisk neurokirurgi

Principerna för stereotaxi

Ordet stereotaxi kommer från det grekiska

ordet stereo, för tredimensionell och det

latinska ordet tactus, vilket betyder att 

vidröra. Stereotaktisk kirurgi innebär mer än

att bara visa hjärnan tredimensionellt. Den

gör det dessutom möjligt att nå strukturer

djupt inne i hjärnan, utan visuell kontroll. 

Principerna för stereotaktisk kirurgi utgår

från användningen av ett linjärt (kartesianskt)

koordinatsystem. Syftet med lokaliserings-

proceduren är att ge ett numeriskt värde till

var och en av de tre axlarna i koordinat-

systemet (X, Y, Z). Den punkt där alla tre

axlarna möts blir därmed själva målet. När

koordinatramen fixeras till patienten kom-

mer det kirurgiska målet att omges av ett 

väldefinierat tredimensionellt område, 

det så kallade stereotaktiska området. 

Genom att en halvcirkelformad båge fästs

på ramen kommer dess centrum att hamna

exakt där X, Y och Z koordinaterna samman-

faller, såsom beskrivits ovan. Eftersom det

instrument som används har samma längd

som bågens radie, kommer dess spets, när

det införts till sin fulla längd, alltid att träffa

målet med mycket hög precision. 

Kärnan i Elektas lösningar för stereotaktisk neuro-

kirurgi utgörs av Leksell Stereotactic System®, 

vilket skapar ett tredimensionellt referenssystem

med hjälp av vilket kirurgen kan lokalisera och

behandla sjukdomar i hjärnan med mycket hög

precision. Systemet används både för att ställa

diagnos, t ex vid provtagning – biopsi – och för

behandling av funktionella mål och av områden

i hjärnan som är svåra att nå med konventionell

kirurgi. Leksell Stereotactic System är också en

vital komponent i Leksell Gamma Knife® och

möjliggör i detta system en mycket precis, icke-

invasiv strålkirurgisk behandling.

Leksell Stereotactic System utgör, tillsammans

med två andra huvudkomponenter, Leksell Surgi-

Plan® som används för planering före ingreppet

och Leksell® Neuro Generator för leisonering 

och stimulering, ett komplett integrerat system.

Ytterligare en integrerad komponent är Elekta

MicroDrive™, som används för att fastställa bästa

möjliga placering för elektroderna vid behand-

ling av vissa funktionella sjukdomar. 

Leksell Stereotactic System®
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”Rent praktiskt kan man inte få större precision än med rambaserad stereotaxi. 
När man använder ramen kopierar man över det kartesiska koordinatsystemet på 
hjärnan och får full kontroll. När man använder ett system utan ram har man inte 
full kontroll. Det är den huvudsakliga skillnaden!”
Dr P R Schuurman, M.D., Ph.D.
Academic Medical Center, Amsterdams Universitet, Nederländerna



Förvaltningsberättelse*

framtiden öka användningen av strål-
terapi. Denna utveckling påskyndas 
av att strålterapi är kostnadseffektiv i
jämförelse med andra cancerbehandlingar
samtidigt som den är mer skonsam för
patienten.

Elekta har en unik och mer än 30-årig
erfarenhet av bildstyrning och stereo-
taktiska applikationer inom strålbehand-
ling. Baserad på denna, leder nu Elekta
utvecklingen av nya avancerade metoder
för strålbehandling av cancer. 

Leksell Gamma Knife® är den domi-
nerande och mest avancerade metoden
för stereotaktisk strålkirurgi i hjärnan
och utvecklingen mot utökade använd-
ningsområden fortsätter. 

Den totala marknaden för Elektas
produkter och lösningar förväntas växa
med 5-10 procent årligen och efterfrågan
på Elektas kliniska lösningar är fortsatt
stark. Det höga värdet på enskilda order
och samordning av order inom ramen
för sjukvårdens investeringsprogram
leder dock ofta till stora variationer i
affärsvolym sett till enskilda kvartal. 

Konkurrens

Världsmarknaden för strålterapi domine-
ras av tre företag: Elekta, Varian Medical
Systems och Siemens Medical Solutions.
Elekta fortsätter att öka sin marknads-
andel och är idag näst största leverantör
i världen. På samtliga marknader är
Elektas andel av försäljningen större 

än andelen av den installerade basen. 
På marknaden för gammaknivskirurgi

har Elekta inga direkta konkurrenter, även
om Leksell Gamma Knife® i vissa avseen-
den konkurrerar med andra, mindre exak-
ta och mer oprövade behandlingsmetoder. 

På marknaden för magnetencefalogra-
fisystem (MEG), är Elekta Neuromag®

den marknadsledande utrustningen.
Marknadspotentialen är svår att bedöma,
då denna teknologi befinner sig i ett
övergångsskede från att främst vara ett
forskningsverktyg till att bli en rutinmäs-
sigt använd klinisk metod. 

Marknaden för administrativa mjuk-
varusystem och informationshanterings-
system för cancervård domineras av
IMPAC med Varian Medical Systems som
största konkurrent. Den amerikanska
marknaden för IT-system för strålterapi-
verksamhet är relativt väl penetrerad,
medan potentialen för marknadstillväxt
är mycket stor i resten av världen.

Orderingång och orderstock

Orderingången ökade med 9 procent till
3 558 (3 262) Mkr. IMPAC som ingår
under april bidrog med 40 Mkr. Order-
ingången för onkologiprodukter ökade
med 12 procent till 2 600 (2 331) Mkr.
Orderingången för neurokirurgiprodukter
ökade med 3 procent till 958 (931) Mkr.
Beräknat på oförändrade valutakurser
ökade koncernens orderingång med 12
procent, onkologi ökade med 13 procent

Styrelsen och verkställande direktören för
Elekta AB (publ), organisationsnummer
556170-4015, avger härmed årsredo-
visning och koncernredovisning för 
verksamhetsåret maj – april 2004/05.

Verksamheten

Elekta är en internationell medicinteknisk
koncern som utvecklar avancerade kli-
niska lösningar och informationshanter-
ingssystem för strålbehandling av cancer
samt för icke-invasiv och minimalinvasiv
behandling av sjukdomar i hjärnan.

Elekta erbjuder världsledande och
innovativa kliniska lösningar inom: 

• Precis strålterapi

• Bildstyrd strålterapi

• Stereotaktisk strålterapi

• Gammaknivskirurgi

• Stereotaktisk neurokirurgi

• Kartläggning av hjärnans funktioner

Elekta erbjuder också avancerad
mjukvara för arbetsflöde, behandlings-
planering, beslutsstöd och informations-
hantering. Genom förvärvet av IMPAC
Medical Systems, Inc. i april 2005 är
Elekta världens största leverantör av
mjukvara för cancerbehandling. 

Elekta erbjuder också omfattande
program för uppgraderingar och service-
tjänster för såväl hård- som mjukvara, i
syfte att säkerställa värdet för kundens
investering under produktens hela livscykel.

Marknad

Främst som ett resultat av högre medel-
ålder och bättre diagnostik ökar stadigt
antalet nyupptäckta cancerfall. 

Strålbehandling är ett viktigt vapen i
kampen mot cancer och uppskattnings-
vis varannan patient med cancerdiagnos
behöver behandlas med strålterapi under
någon del av sjukdomsförloppet. Nya
avancerade metoder, som bildstyrning och
stereotaktiska tillämpningar, förväntas i
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* Förvaltningsberättelsen omfattar förutom dessa sidor även 
de kommentarer till resultat och finansiell ställning som ges i
anslutning till resultat- och balansräkningar samt finansierings-
analys (sidorna 38 tom 45).

Orderingång 
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och neurokirurgi ökade med 8 procent.
Orderstocken uppgick den 30 april

2005 till 3 493 (2 728) Mkr. IMPAC
ingår med 432 Mkr. Orderstocken ligger
på den högsta nivån någonsin, även
justerat för IMPACs bidrag. 

Marknadskommentarer

Elekta marknadsför kliniska lösningar,
IT-system och servicetjänster över hela
världen. Marknadsföring och försäljning
sker via en försäljnings- och serviceorga-
nisation som är uppdelad i fyra regioner.

Europa, Mellanöstern och Afrika

Orderingången i region Europa, inklusive
Mellanöstern och Afrika, ökade med 
4 procent till 1 537 (1 476) Mkr. Beräk-
nat på oförändrade valutakurser ökade
den totala orderingången för regionen
med 4 procent samt för onkologiproduk-
ter med 13 procent. 

Elektas position på den europeiska
marknaden är stark. Den europeiska
marknaden för strålterapi drivs främst
av bristen på vårdkapacitet och behand-
lingsutrustning. Antalet linjäracceleratorer
per capita är i många europeiska länder
mindre än hälften jämfört med USA. 

I flera länder i Europa, däribland
Frankrike, Nederländerna och Storbri-
tannien, pågår omfattande investerings-
program i syfte att öka kapaciteten för
strålbehandling av cancer. Förvärvet 
av IMPAC förväntas ge en förstärkt
marknadsposition såväl vad gäller behand-
lingsutrustning som mjukvarusystem. 

Nord- och Sydamerika

Orderingången i Nord- och Sydamerika
ökade med 29 procent till 1 371 (1 065)
Mkr. IMPAC ingick med 34 Mkr. Beräk-
nat på oförändrade valutakurser ökade
orderingången för regionen med 36 pro-
cent. Orderingången för onkologi ökade
med 30 procent och orderingången för
neurokirurgi ökade med 47 procent
beräknat på oförändrade valutakurser.

Under sista kvartalet bokades en order,
med ett ordervärde över 100 Mkr, om 
10 linjäracceleratorer till Venezuela varav
två system levererades under april 2005.

Den tillväxt på USA-marknaden som
tidigare drevs av övergången till intensi-
tetsmodulerad strålterapi (IMRT) har nu
avmattats. Intresset för nästa teknikskifte
– bildstyrd strålterapi (IGRT) – är stort,
främst från universitetssjukhus. I en nära
framtid förväntas IGRT också vara redo
för den breda marknaden, vilket förvän-
tas stärka marknadstillväxten, främst
genom högre pris per försåld enhet.

På den amerikanska marknaden är
effektivitet i patientflödet och hantering
av klinikens informationsflöde ofta avgö-
rande försäljningsargument. Mjukvaru-
system av den typ IMPAC erbjuder, som
hanterar såväl hela behandlingsprocessen
som administration och resursutnytt-
jande, efterfrågas därför i de allra flesta
försäljningssituationer. 

Japan 

Orderingången i Japan ökade med 14
procent till 262 (229) Mkr. Beräknat på
oförändrade valutakurser ökade order-
ingången med 19 procent. 

Elekta har en stark position på den
japanska marknaden, främst inom neuro-
kirurgi. En relativt sett god penetration av
Leksell Gamma Knife i Japan medför en
god potential för uppgraderingar och
eftermarknadsförsäljning. Den senaste
generationen av strålkniven, Leksell
Gamma Knife4C, förväntas erhålla
myndighetsgodkännande i Japan under
hösten 2005, vilket ökar möjligheterna

för eftermarknadsförsäljning i regionen.
Japan är föregångsland inom magnet-

encefalografi (MEG). Elekta Neuromag®

är väl etablerad i Japan och intresset är
fortsatt stort.

Asien

Orderingången i Asien, exklusive 
Japan, minskade med 21 procent till 
388 (492) Mkr. Beräknat på oförändrade
valutakurser minskade den totala order-
ingången för regionen med 20 procent.
Orderingången för onkologiprodukter
minskade med 15 procent, beräknat på
oförändrade valutakurser. 

Elekta har en stark marknadsposition
i regionen vad gäller avancerade lösning-
ar i högprissegmentet. Behovet av utrust-
ning för strålbehandling av tumörsjuk-
domar är mycket stort i de flesta asiatiska
länder. Konkurrensen på den asiatiska
marknaden för linjäracceleratorer blir
allt starkare, främst från leverantörer av
utrustning med enklare konfiguration
och lägre pris.

Behovet av utrustning för strålkirurgi
är stort i regionen och flera länder visar
tydligt intresse av att investera i Leksell
Gamma Knife. 

Eftermarknaden

Orderingången för Elektas eftermarknads-
produkter inklusive service uppgick till 
1 092 (1 087) Mkr. Under verksamhets-
året tecknades färre order avseende fler-
åriga servicekontrakt jämfört med före-
gående år.

Installationerna av Elekta IntelliMax™,
Elektas unika Intelligent Device Manage-
ment (IDM)-system fortsätter enligt plan.
Systemet möjliggör löpande internetbase-
rad övervakning och uppföljning av
Elektas digitala linjäracceleratorer och
skapar en potential för fortsatta förbätt-
ringar vad gäller effektivitet och kvalitet i
Elektas internationella serviceverksamhet. 
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Orderingång

Mkr 2004/05 2003/04 Jfr, %

Europa, Mellan-
östern, Afrika 1 537 1 476 4
Nord- och 
Sydamerika 1 371 1 065 29
Japan 262 229 14
Asien exkl Japan 388 492 –21

Koncernen 3 558 3 262 9

varav:
Onkologi 2 600 2 331 12
Neurokirurgi 958 931 3



Förvärv av IMPAC Medical Systems, Inc.

Den 4 april 2005 godkände aktieägarna
i IMPAC Medical Systems, Inc. avtalet
med Elekta om att slå samman IMPAC
med ett dotterbolag till Elekta. Som ett
resultat av denna sammanslagning, vilken
verkställdes samma dag, blev IMPAC 
ett helägt dotterbolag till Elekta. Elekta
betalade 24 US-dollar kontant för varje
utestående aktie i IMPAC. Anskaffnings-
värdet inklusive direkta förvärvskostnader
uppgick till 257 MUSD (1 812 Mkr).
Vid förvärvstillfället uppgick IMPACs
likvida medel till 61 MUSD (428 Mkr).

Den första redovisningen av de verk-
liga värden som skall tilldelas den förvär-
vade enhetens identifierbara tillgångar
och skulder har bara kunnat fastställas
preliminärt då förvärvet skedde så nära
inpå årsbokslutet och kommer att utvär-
deras under kommande räkenskapsår.
Immateriella tillgångar och goodwill har
upptagits till 222 MUSD. Avskrivnings-
tiden på de immateriella tillgångarna
varierar mellan 1 och 20 år.

Elekta har integrerat IMPACs försälj-
ningsorganisation och avser att i övrigt
koordinera och integrera verksamheten,
när och i de fall detta bedöms gynna
effektivitet och kundnytta.

Elekta har redan erhållit order för
såväl hårdvara som mjukvara – inom
och utom USA – vilka företaget bedömer
är ett direkt resultat av att IMPAC
numera ingår i Elektakoncernen. 

Investeringar och avskrivningar

Förvärvet av IMPAC innebar en ökning
av immateriella och materiella anlägg-
ningstillgångar med 1 597 Mkr. Övriga
investeringar i immateriella och materiella
anläggningstillgångar uppgick till 
85 (99) Mkr. Avskrivningar avseende
immateriella och materiella anläggnings-
tillgångar uppgick till –106 (–88) Mkr.

Likviditet och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksam-
heten uppgick till 408 (448) Mkr.

Kassaflödet efter investeringar upp-
gick till –1 042 (363) Mkr, varav –1 384
Mkr avser förvärvet av IMPAC. 

Likvida medel uppgick den 30 april
2005 till 744 (1 151) Mkr. Av banktill-
godohavanden var 52 Mkr pantförskriv-
na, främst för kommersiella garantier. 

Räntebärande skulder uppgick till
833 (231) Mkr. Förvärvet av IMPAC
finansierades delvis genom upptagande
av lån i USD.

Känslighetsanalys

Elektas bruttomarginal, intäkter minus
kostnader för sålda produkter, kan variera
väsentligt mellan olika perioder beroen-
de på levererade projekt, produktmix,
geografisk mix och valutarörelser. 
Marginalen på produkter Elekta enbart
distribuerar är lägre än marginalen för
egenutvecklade produkter. Marginalen
varierar även mellan olika egenutvecklade
produkter. Elekta hade under året en
bruttomarginal på 38 (39) procent.

Elektas nettoomsättning för kom-
mande 12-månadersperiod bestäms
huvudsakligen av inneliggande order-
stock. Förskjutningar i tidpunkt för 
utleverans är förhållandevis vanliga men
kan kompenseras av under året tillkom-
mande order med kortare leveranstid.

Huvuddelen av Elektas kostnader är i
svenska kronor och brittiska pund medan
intäkterna huvudsakligen är i US-dollar,
euro och japanska yen. En generell för-
ändring av kursen för svenska kronor
gentemot övriga valutor med en procent-
enhet påverkar med nuvarande struktur
och inriktning koncernens resultat med
cirka 9 Mkr. På kort sikt dämpas effek-
ten av valutarörelser av terminssäkringar.
Elekta säkrar del av nettoexponering per
valuta över en rullande 24-månaders
period. Omfattningen bestäms av bola-
gets valutariskbedömning.

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning ökade med
9 procent till 3 152 (2 900) Mkr, varav
IMPAC bidrog med 47 Mkr. Beräknat på
oförändrade valutakurser ökade netto-
omsättningen med 13 procent, vilket är 
i linje med Elektas finansiella mål på 
10-15 procent. 

Nettoomsättningen för onkologi-
produkter ökade med 16 procent till 
2 175 (1 876) Mkr. För neurokirurgipro-
dukter minskade nettoomsättningen 
med 5 procent till 977 (1 024) Mkr. 

Resultat

Rörelseresultatet ökade med 14 procent
till 349 (306) Mkr främst genom ökad
försäljningsvolym. Valutakursförändring-
arna jämfört med motsvarande period
föregående år har påverkat rörelseresul-
tatet negativt med cirka 61 Mkr. Rörelse-
marginalen uppgick till 11 (11) procent.

Finansnettot uppgick till 14 (19) Mkr,
varav räntenetto 7 (11) Mkr och resultat
från andelar i intressebolag 7 (8) Mkr. 

Resultatet efter finansnetto ökade till
363 (325) Mkr. Skattekostnaden uppgick
till –122 Mkr eller 34 procent. Resultatet
efter skatter uppgick till 241 (248) Mkr.

Vinst per aktie uppgick till 
7,69 (7,63) kr före utspädning och 
7,67 (7,63) kr efter utspädning. 

Räntabilitet på eget kapital uppgick
till 16 (17) procent och räntabilitet på
sysselsatt kapital uppgick till 20 (20)
procent.
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Förvaltningsberättelse

Nettoomsättning

Mkr 2004/05 2003/04 Jfr, %

Europa, Mellan-
östern, Afrika 1 328 1 319 1
Nord- och 
Sydamerika 1 057 868 22
Japan 326 303 8
Asien exkl Japan 441 410 8

Koncernen 3 152 2 900 9

varav:
Onkologi 2 175 1 876 16
Neurokirurgi 977 1 024 –5



Forskning och utveckling

Elekta bedriver en intensiv FoU-verk-
samhet i syfte att befästa och utveckla
Elektas position som en ledande aktör
inom sina marknads- och produkt-
områden. Under året har 230 Mkr, mot-
svarande 7 procent av nettoomsättningen,
satsats bland annat på följande områden: 

• Inom neurokirurgiområdet vidare-
utveckla minimalt invasiva och kostnads-
effektiva teknologier för diagnos och
behandling av sjukdomar i hjärnan.
Intensiva FoU-insatser görs för att över-
föra Elektas mångåriga erfarenhet inom
stereotaxi och strålkirurgi till strålbe-
handling av cancer i hela kroppen och
därmed nå betydande kliniska framsteg
genom bestrålning med högre precision. 

• Inom strålterapiområdet vidareutveck-
la produkter och metoder med högre
precision samt förbättrade kliniska resul-
tat, bland annat bildstyrd strålterapi.
Elektas FoU-åtaganden involverar såväl
mjukvaruapplikationer som ny utrust-
ning och bolaget har nått en världsledan-
de position inom bildstyrd strålterapi,
där högupplöst tredimensionell röntgen
integreras med behandlingsutrustningen. 

• Inom ramen för FoU-verksamheten
sker även klinisk forskning i nära sam-
arbete med ledande neurokirurgi- och
cancerkliniker världen över.

• Inom IMPAC ligger FoU-investering-
arna på en högre nivå än för koncernen
som helhet, vilket är naturligt mot 
bakgrund av verksamhetens natur. 
FoU-organisationen inom IMPAC foku-
serar sina satsningar på fortsatt utveck-
ling av världsledande mjukvarusystem
för alla delar av cancervården, i de flesta
fall baserade på den nya IQ-plattformen.
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Personal

Medelantal anställda uppgick till 1 249
(1 136). Antalet anställda uppgick den
30 april 2005 till 1 671 (1 170), varav
421 i IMPAC.

Förädlingsvärdet per anställd uppgick
till 928 (902) tkr.

IT

Inom hela verksamheten utökas använd-
ningen av IT-stöd. Elekta har fortsatt sin
satsning på effektiva kommunikations-
och systemlösningar för att tillgodose
verksamhetens informationsbehov. IT-
strukturen byggs ut kontinuerligt för att
stödja affärsprocesser och för att förstär-
ka produktivitet och konkurrenskraft.

Under verksamhetsåret 2004/05
beslutade Elekta att implementera ett nytt
koncerngemensamt affärssystem. Den
totala kostnaden för detta globala ERP-
projekt (Enterprise Resource Planning)
uppskattas till 65-80 Mkr. ERP-projektet
beräknas medföra betydande kostnads-
besparingar och effektivitetsvinster. 

Kvalitet

Elekta arbetar målmedvetet med att
utveckla och säkerställa kvaliteten i samt-
liga processer inom koncernen. Kvalitets-
arbetet säkerställer även att samtliga
myndighetskrav uppfylls. Alla Elektas
utvecklande och producerande enheter 
är, där så är relevant, certifierade enligt
tillämplig ISO 9000 och EN 46000 stan-
dard. Elekta genomför löpande revisioner
för att säkerställa att bolaget uppfyller de
krav som olika tillsynsmyndigheter har
fastställt för bolag inom medicinsk teknik.

Moderbolag

Moderbolagets verksamhet omfattar
koncernledning och koncerngemensam-
ma funktioner samt finansförvaltning.
Moderbolagets resultat efter finansnetto
uppgick till 39 (22) Mkr. Medelantalet
anställda uppgick till 16 (17).

Nya finansiella mål för Elekta 

Elekta arbetar med finansiella mål i syfte
att säkerställa uthållig lönsam tillväxt
och dessa mål ligger till grund för kon-
cernens verksamhetsplanering. Styrelsen
har reviderat koncernens finansiella mål
för verksamhetsåren 2005/06–2007/08:

• Elekta har som oförändrat tillväxtmål
en årlig försäljningstillväxt på 10-15
procent i lokal valuta.

• Koncernen har som mål att förstärka
lönsamheten. Målet för rörelsemargi-
nalen har höjts till att uppnå 14-16
procent senast för verksamhetsåret
2007/08. 

• Räntabiliteten på koncernens sysselsat-
ta kapital skall överstiga 20 procent.

• Målet för koncernens finansiella stabi-
litet har reviderats. Soliditetsmålet 
har ersatts av målet att skuldsättnings-
graden inte skall överstiga 0,25. 

Framtidsutsikter för räkenskapsåret
2005/06

Efterfrågan är fortsatt god för Elektas
kliniska lösningar och IT-system. 
Orderstocken ligger på den högsta 
nivån någonsin. 

För helåret 2005/06 räknar Elekta
med en försäljningstillväxt i nivå med
koncernens mål om 10-15 procent i
lokal valuta, för jämförbara enheter.

Rörelsemarginalen för helåret 2005/06
förväntas uppgå till mellan 11-13 procent. 



Ansvarsfull affärsverksamhet

För ett globalt företag i sjukvårdssektorn
är det av stor vikt att all verksamhet
bedrivs på ett socialt, miljömässigt och
finansiellt ansvarsfullt sätt. Inte minst är
detta en förutsättning för att attrahera

kunder, medarbetare och investerare. 
Alla chefer och medarbetare på Elekta,

liksom företagets partners i form av 
leverantörer, konsulter, agenter och 
distributörer förutsätts följa en god etik,
professionellt såväl som personligen, 
i sitt arbete med Elekta. 

Utdelning och förslag om 
återköp av aktier

Elekta har som mål att ge aktieägarna en
god avkastning och värdetillväxt. Enligt
företagets utdelningspolicy är målet att
distribuera 20 procent eller mer av netto-
vinsten i form av utdelning, aktieåterköp
eller motsvarande åtgärd. Till grund för
utdelningsbeslut ligger Elektas finansiella
ställning, lönsamhetsutveckling, tillväxt-
potential samt investeringsbehov.

Styrelsen har i enlighet med företagets
utdelningspolicy beslutat att till bolags-
stämman den 21 september 2005 föreslå
en utdelning om 1,60 kr/aktie. 

Mot bakgrund av bolagets starka
finansiella ställning, stabila kassaflöde
och nuvarande kapitalstruktur har 
styrelsen vidare beslutat att föreslå en
engångsutdelning om 5,00 kr/aktie. 

Styrelsens förslag till bolagsstämman
innebär således en total utdelning om
6,60 kr/aktie.

Styrelsen har också till bolagsstämman
den 21 september 2005 föreslagit ett nytt
bemyndigande att återköpa maximalt 
10 procent av antalet utestående aktier i
Elekta AB. Beslut om återköp fattas
löpande under året på grundval av aktie-
kursens utveckling, Elektas finansiella
ställning, lönsamhetsutveckling samt inve-
steringsbehov. Aktier återköpta som en
del av bolagets utdelningspolicy, avser
styrelsen föreslå bolagsstämman att
makulera.

Elekta innehar den 18 augusti 2005 
224 900 egna B-aktier, återköpta i enlig-
het med bolagets utdelningspolicy. 
Styrelsen kommer till bolagsstämman
föreslå att dessa aktier makuleras.

Förslag om aktiesplit

Mot bakgrund av Elekta-aktiens kurs-
utveckling, har styrelsen beslutat att
föreslå bolagsstämman en aktiesplit
(3:1), varvid en gammal A-aktie respek-
tive B-aktie ersätts av tre nya aktier. 
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Förvaltningsberättelse

Övergången till IFRS

Från och med den 1 maj 2005 kommer Elekta

att upprätta koncernredovisningen i enlighet

med de av EU godkända International Financial

Reporting Standards (IFRS, tidigare IAS). 

Årsredovisningen för 2004/05 blir den sista års-

redovisning som upprättas enligt Redovisnings-

rådets rekommendationer och uttalanden. 

Delårsrapporten för maj-juli 2005 blir den

första rapport som Elekta lämnar enligt IFRS.

Jämförelsesiffror för verksamhetsåret 2004/05

kommer att räknas om enligt IFRS. Finansiell

information avseende tidigare verksamhetsår än

2004/05 kommer inte att räknas om.

Regler för införandet av IFRS finns i IFRS 1

(First-time Adoption of International Financial

Reporting Standards). Nettoeffekten av byte av

redovisningsprinciper redovisas direkt mot eget

kapital. Nedan redogörs för de väsentligaste för-

ändringar av redovisningsprinciper som införan-

de av IFRS innebär samt de preliminärt beräk-

nade effekterna på balansräkningen per den 30

april 2005. 

Företagsförvärv och goodwill

Enligt IFRS 3 (Business Combinations) ska good-

will inte längre skrivas av. I stället ska det varje

år ske en prövning om det föreligger något

nedskrivningsbehov avseende goodwill. Elekta

har med stöd av IFRS 1 valt att inte räkna om

förvärv av dotterbolag och intressebolag som

skett före den 1 maj 2000. Nettovärdet på

befintlig goodwill den 1 maj 2004 kommer att

betraktas som nytt anskaffningsvärde. Förvärv

under verksamhetsåret 2004/05 har redovisats

enligt IFRS 3. Avskrivningar gjorda under

2004/05 på 25 Mkr återlägges. I vissa bolag är

goodwill skattemässigt avdragsgill varför även

uppskjuten skatt påverkas med 6 Mkr.

Finansiella instrument och säkringsredovisning

IAS 39 (Finansiella instrument: Redovisning och

värdering) tillämpas från den 1 maj 2005. Elekta

har med stöd av IFRS 1 valt att inte räkna om

jämförelsetalen 2004/05 avseende finansiella

instrument enligt principerna i IAS 39. Skillna-

den mellan redovisade värden enligt IAS 39 och

enligt tidigare tillämpade principer kommer i

balansräkningen den 1 maj 2005 att redovisas

direkt mot eget kapital i enlighet med över-

gångsreglerna i IFRS 1. Finansiella derivat redo-

visas med 15 Mkr, uppskjuten skatteskuld rela-

terad till dessa är 4 Mkr och eget kapital ökar

med 11 Mkr. De finansiella skulderna skall redo-

visas till upplupet anskaffningsvärde, vilket

medför att förutbetalda kostnader och räntebä-

rande skulder båda minskar med 2 Mkr.

Aktierelaterade ersättningar

Elektas utestående optionsprogram 2004/2008

omfattas av IFRS 2 (Share based payments), vil-

ket innebär att en beräknad kostnad baserad på

instrumentets verkliga värde på utfärdandeda-

gen skall redovisas i resultaträkningen fördelat

över intjänandeperioden. Den beräknade kost-

naden för verksamhetsåret 2004/05 uppgår till

10 Mkr och uppskjuten skatt relaterad till

optionsprogrammet till 3 Mkr.

Minoritetsintressen

Enligt IAS 27 skall minoritetens andel av eget

kapital redovisas som en separat komponent i

eget kapital i balansräkningen och inte som en

separat post på balansräkningens skuldsida. I

resultaträkningen skall minoritetens andel av

resultatet ej längre tas bort utan ingå i det redo-

visade resultatet för perioden. Under resultat-

räkningen specificeras hur stor del av årets resul-

tat som är hänförligt till ägarna av moderbola-

get respektive minoritetsägarna i dotterbolag. 



Företagets uppförandekod – ”Elekta
Code of Conduct” – anger de viktigaste
etiska principer som Elekta förväntar sig
att alla medarbetare och partners ska
följa och upprätthålla i sitt arbete. Koden
bygger på de principer som anges i Elek-
tas vision, mission och värderingar och

utgör en viktig byggsten i arbetet för 
att skapa ett starkt och välrenommerat
varumärke som stödjer en långsiktigt
hållbar marknadsnärvaro och tillväxt. 

”Elekta Code of Conduct” finns till-
gänglig på www.elekta.com.

Miljöansvar 

Elektas verksamhet ska följa relevanta
miljömässiga lagar och regleringar och
leva upp till Elektas miljöpolicy, i vilken
anges att verksamheten när så är möjligt
ska skapa minsta möjliga negativa miljö-
påverkan. 

De miljömässiga målsättningarna inom
EU beskrivs i unionens ”Sixth Commu-
nity Environment Action Programme”.
Liknande lagstiftning är också under
utarbetande i andra delar av världen.
Elekta deltar i regeringskonsultationer
och i kommittéarbete inom de nationella
och internationella organ som formule-
rar de faktiska standardiseringarna. 

Från och med augusti 2005 kommer
alla tillverkare av elektrisk och elektro-
nisk utrustning inom EU att vara förplik-
tigade att ta tillbaka viss uttjänt utrust-
ning för miljöanpassad återvinning.
Elekta står väl förberett för att leva upp
till dessa krav. 

Från och med den 1 juli 2006 för-
bjuds vissa giftiga substanser – och
användningen av andra begränsas – i de
flesta elektriska och elektroniska pro-
dukter. Trots att direktivet inte innefattar
medicinsk utrustning kommer Elekta att
successivt övergå till elektronik som
möter dessa krav när så är möjligt. 

Genom Kyotoprotokollet har EU 
förbundit sig att minska utsläppen av
koldioxid med åtta procent före år 2010.
De CO2-utsläpp som genereras av Elektas
verksamhet härrör sig framförallt från
resor. Av externa bedömare beskrivs
Elekta som ett företag med låg miljö-
påverkan och företagets klimatarbete får
betyget väl godkänt.
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Sammanfattning av preliminära effekter från övergången till redovisning enligt IFRS

Nuvarande IFRS- Enligt
Resultaträkning 2004/05, Mkr principer justering IFRS
Nettoomsättning 3 152 — 3 152
Kostnad för sålda produkter –1 948 14 –1 934
Bruttoresultat 1 204 14 1 218

Försäljningskostnader –408 6 –402
Administrationskostnader –285 –4 –289
Forsknings- och utvecklingskostnader –235 –1 –236
Valutakursdifferenser i rörelsen 73 — 73
Rörelseresultat 349 15 364

Resultatandelar intresseföretag 7 — 7
Ränteintäkter 22 — 22
Räntekostnader –15 — –15
Valutakursdifferenser 0 — 0
Resultat efter finansnetto 363 15 378

Skatter –122 –3 –125
Årets vinst 241 12 253

Balansräkning 2005-04-30, Mkr
Immateriella anläggningstillgångar 1 895 25 1 920
Materiella anläggningstillgångar 189 — 189
Finansiella anläggningstillgångar 22 — 22
Varulager 362 — 362
Övriga fordringar 1 266 — 1 266
Likvida medel 744 — 744
Summa tillgångar 4 478 25 4 503

Eget kapital 1 674 20 1 694
Avsättningar 281 5 286
Räntebärande skulder 833 — 833
Räntefria skulder 1 690 — 1 690
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 478 25 4 503

Balansräkning 2005-05-01, Mkr
Immateriella anläggningstillgångar 1 895 25 1 920
Materiella anläggningstillgångar 189 — 189
Finansiella anläggningstillgångar 22 — 22
Varulager 362 — 362
Övriga fordringar 1 266 13 1 279
Likvida medel 744 — 744
Summa tillgångar 4 478 38 4 516

Eget kapital 1 674 31 1 705
Avsättningar 281 9 290
Räntebärande skulder 833 –2 831
Räntefria skulder 1 690 — 1 690
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 478 38 4 516

Inga ändringar på ingående balans 2004-05-01.



Bolagsstyrning

Vid det konstituerande styrelsemötet den
21 september 2004 omvaldes Akbar Sed-
digh till styrelseordförande. Under verk-
samhetsåret 2004/05 avhöll styrelsen sju
protokollförda sammanträden med Elek-
tas chefsjurist vid protokollet. 

Arbetsordning 

Inom styrelsen har inte skett någon
särskild fördelning av ansvarsområden
på de olika ledamöterna. 

Utöver den ansvarsfördelning som
allmänt gäller enligt Aktiebolagslagen
regleras styrelsens arbete av dess Arbets-
ordning, vilken bland annat stadgar att
styrelsen skall:

• Utöver konstituerande sammanträde hålla 

minst fem ordinarie sammanträden

• Fastställa finans- och valutapolicy

• Godkänna budget och motsvarande långsiktiga

planer inklusive investeringsbudget

• Behandla ärenden avseende investeringar 

och liknande med belopp över 4 Mkr om dessa

faller utanför godkänd investeringsbudget

• Besluta om förvärv av fast egendom, aktier 

eller förvärv av annat bolags rörelse

• Besluta om bildandet av samt kapitalisering av

dotterbolag

• Fastställa anställningsvillkoren för verkställande

direktören

• Fastställa årsredovisning, förvaltningsberättelse

och delårsrapporter

Vid varje ordinarie styrelsesammanträde
skall följande ärenden behandlas:

• En rapport om bolagets verksamhet inklusive

finansförvaltning

• En rapport om extraordinära åtgärder eller

händelser som vidtagits mellan styrelsens 

sammanträden

• Utvecklingen av pågående större projekt och

förväntade affärshändelser

• En rapport om föreliggande eller potentiella

tvister som kan ha betydande inverkan på 

bolagets verksamhet

Viktiga beslut under året

Förutom beslut om planer och strategi
samt löpande uppföljning av verksam-
heten och fastställande av delårs- och
helårsrapporter har styrelsen under
2004/05 bland annat fattat beslut kring:

• Förvärvet av IMPAC Medical Systems, Inc.

• Strategi för produktion, inköp och logistik

• Beslut om att implementera ett nytt koncern-

gemensamt affärssystem (ERP-system)

• Frågor om organisation och planering för 

ledningskontinuitet

• Policy för ansvarsfull affärsverksamhet och 

för finansiell information

• Strategi för expansion på nya marknader

• Kapitalstruktur och återköp av aktier

• Strategi för tillväxt i eftermarknaden

Som en del i sitt arbete besöker styrelsen
Elektas större enheter runt om i världen.
Under året har styrelsen träffat ledningen
för den amerikanska verksamheten i
samband med en av de större medicinska
kongresserna i USA samt avhållit ett 
styrelsemöte vid Elektas anläggning i
Crawley, Storbritannien. 

Representanter från koncernledningen
och annan ledningspersonal har under
året regelbundet deltagit på styrelsemöten
för att redogöra för frågor inom sina
respektive områden. 

Varje ny styrelseledamot i Elekta får
en grundlig företagsintroduktion och
besöker i regel minst två av företagets
större enheter.

Elekta tillämpar inte aktie- och aktie-
kursrelaterade incitamentsprogram för
styrelseledamöter som inte innehar
anställning i bolaget.

Ersättningskommitté

Elektas ersättningskommitté (Executive
Compensation Committee, ECC) har
under året bestått av styrelseordförande
Akbar Seddigh, styrelseledamoten 
Magnus Schmidt samt verkställande

Elekta strävar, i enlighet med svensk
lagstiftning, rekommendationer och prax-
is, efter en bolagsstyrning som är rättvis,
överskådlig och hanterbar. 

Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i Elekta AB:s
angelägenheter utövas vid bolagsstäm-
man. Ordinarie bolagsstämma hålls i
Stockholm i september månad. Kallelse
till bolagsstämman sker tidigast sex och
senast fyra veckor före stämman. Alla
registrerade aktieägare erhåller inbjudan
till bolagsstämman tillsammans med års-
redovisningen. All relevant dokumenta-
tion inför bolagsstämman hålls tillgäng-
lig vid huvudkontoret och på Elektas
websida (www.elekta.com). Aktieägare
kan anmäla deltagande brevledes, via fax
eller via e-post. Bolagsstämman, liksom
all dokumentation, hålls på svenska. 

För att kunna delta i beslut fordras
att aktieägare är närvarande vid stäm-
man, personligen eller genom ombud. 

Vid ordinarie stämma prövas frågor
avseende bland annat utdelning, faststäl-
lande av årsredovisning, val av styrelsele-
damöter och i förekommande fall reviso-
rer, ersättning till styrelse och revisorer
samt andra viktiga angelägenheter. 

Aktier av serie A medför rätt till 
10 röster och aktier av serie B medför rätt
till en röst. Beslut tas normalt med enkel
majoritet.

Styrelsens arbete 

Elektas styrelse utses av bolagsstämman.
Styrelsen fastställer Elektas strategi och
målsättningar, säkerställer en effektiv
utvärdering av verksamheten och kon-
trollerar företagets utveckling och finan-
siella situation. Styrelsen består av sex
ledamöter, vilka presenteras på sid 35.

För närvarande är fem av de sex sty-
relsemedlemmarna oberoende i förhål-
lande till företagsledningen och större
aktieägare. 
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direktören Laurent Leksell. Sekreterare
har varit personaldirektör Karin Isberg. 

Avsikten med denna kommitté är att
skapa tydlighet i beslutsprocessen kring
alla frågor som har att göra med ersätt-
ningar till ledningsgruppen och övriga
kompensationssystem inom Elekta.
Kommitténs målsättning är att uppnå
maximalt värde för aktieägare och kun-
der, genom att, utan att ge avkall på 
konkurrenskraft, säkerställa rättvisa 
och rimlighet i strukturen, omfattningen
och nivån på chefskompensationen 
inom Elekta. 

ECC lägger fram rekommendationer
till styrelsen angående principer för kon-
cernens belöningssystem och ersättning till

högre chefer. Rekommendationerna täcker
bonussystem, proportionen mellan fast
och rörlig ersättning, liksom löneökning-
arnas storlek. ECC föreslår även bedöm-

ningskriterier för utvärdering av de högre
chefernas insatser. Dessa diskuteras och
beslutas av styrelsen. Hela styrelsen, utom
VD, beslutar om ersättning till VD. 
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A K B A R  S E D D I G H
Ordförande, född: 1943

Styrelseledamot sedan 1998 
Innehav: 1 100 B-aktier 
Kemist, dipl. marknadsekonom 

Övriga styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande: Artimplant AB, 
Formo Services AB, Ortivus AB
Styrelseledamot: Affärstrategerna AB, 
Biolight International AB 

Mötesnärvaro och arvoden för styrelsen i Elekta AB 2004/05
Tkr Namn Oberoende1 Ordinarie arvode Kommittéarvode2 Mötesnärvaro, %

Ordförande: Akbar Seddigh ja 440 60 100

Ledamöter: Hans Barella ja 220 — 100

Tommy H Karlsson ja 220 — 100

Laurent Leksell nej —3                                                — 3                                       100

Carl G. Palmstierna ja 220 — 100

Magnus Schmidt ja 220 304                                        100

Totalt 1 320 90

1. Oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som i förhållande till större aktieägare
2. Avser arvode till ordförande och ledamot i Elektas ersättningskommitté
3. Arvode utgår inte till ledamot som innehar anställning i bolaget
4. Extra arvode för kommittéarbete

H A N S  B A R E L L A
född: 1943

Styrelseledamot sedan 2003 
Innehav: — 
Tidigare verkställande direktör för Philips 
Medical Systems

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot: Senator Group Consultancy 
and Investment B.V.

TO M M Y  H  K A R LS S O N
född: 1946

Styrelseledamot sedan 2001
Innehav: 550 B-aktier
Internationell managementkonsult, 
Pol.mag och fil.kand

Övriga styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande: Global Gardening Products S.A.,
MSC S.A.
Styrelseledamot: Intentia AB, Knurr AG

L AU R E N T  L E K S E L L
född: 1952 

Styrelseledamot sedan 1974
Innehav: 1 187 500 A-aktier, 1 256 893 B-aktier och
23 184 optioner (inkl via familj och bolag)
Tidigare verkställande direktör för Elekta AB
Ekonomie doktor

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot: Ortivus AB

C A R L  G .  PA L M S T I E R NA
född: 1953 

Styrelseledamot sedan 1993
Innehav: 46 677 B-aktier 
Managing Partner vid ABG Sundal & Collier AB, 
Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot: CNS Systems AB, 
Preferred Global Health Inc., QBrick AB

M A G N U S  S C H M I D T
född: 1940 

Styrelseledamot sedan 1998
Innehav: 3 000 B-aktier
Internationell konsult, Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande: Einar Mattsson AB, 
Fastighets AB Stadshus
Styrelseledamot: Benchmark Oil & Gas AB, 
Upplands Motor Holding AB, Sydkraft Energi Trading AB

Styrelsen för Elekta AB



Tomas Puusepp har inga väsentliga 
uppdrag utanför bolaget och inte heller
några aktieinnehav eller delägarskap i
företag som har betydande affärsförbin-
delser med Elekta.

Nomineringskommitté 

Vid Elektas bolagsstämma den 21 septem-
ber 2004 beslutades att nomineringspro-
cessen till bolagsstämman 2005 skulle ske
genom att styrelseordföranden före räken-
skapsårets utgång kontaktar representan-
ter för minst 5 av de största aktieägarna,
som tillsammans skall arbeta fram ett för-
slag till styrelsen att förelägga den ordina-
rie bolagsstämman för beslut. Nominer-
ingskommittén uppdrogs att inom sig utse
en ordförande och namnen på ledamöter-
na skulle offentliggöras så snart de utsetts.

Den 7 april 2005 konstituerades Elek-
tas nomineringskommitté, bestående av: 

• Robur Fonder, Marianne Nilsson

• Egerton Capital Ltc, Charles Evans-Lombe 

• SHB/SPP Fonder, Torsten Johansson

• Skandia Liv, Caroline af Ugglas

• SEB Fonder, Björn Lind

• Laurent Leksell (representerande egna och

familjens innehav)

• Akbar Seddigh, Styrelseordförande i Elekta AB

Dessa aktieägare representerade per den
31 mars 2005, tillsammans 40 procent
av rösterna i Elekta AB.

Nomineringskommittén utsåg Laurent
Leksell till ordförande i kommittén.

Kommitténs uppdrag har varit att
arbeta fram ett förslag till styrelse att

föreläggas den ordinarie bolagsstämman
för beslut samt förbereda andra frågor
inför bolagsstämman.

Inför nomineringsprocessen genom-
fördes under ordförandens ledning en
utvärdering av alla styrelseledamöters
insatser. Denna utgjorde sedan underlag
för nomineringskommitténs diskussioner. 

Ingen ersättning har utgått till nomi-
neringskommitténs ledamöter.

Revisionsfrågor

Alla styrelseledamöter i Elekta har såväl
ambitionen som förmågan att hantera
revisionsfrågor och hela styrelsen hante-
rar därför vid sina ordinarie sammanträ-
den frågor som har att göra med redovis-
ning och revision. Elektas styrelse har
därför inget revisionsutskott. Vid minst
ett sammanträde per verksamhetsår
föredrar bolagets externa revisorer sina
observationer från revisionen och redovi-
sar sin syn på styr- och kontrollsystem,
samt redogör för och diskuterar redovis-
ningsprinciper i koncernen. 

Vid ordinarie bolagsstämma den 
21 september 2004 valdes Deloitte &
Touche AB till revisor i Elekta med 

Verkställande direktör 

Den 1 maj 2005, tillträdde Tomas Puu-
sepp som VD och koncernchef för Elekta
och efterträdde Laurent Leksell som
varit bolagets VD sedan dess grundande. 
Under Laurent Leksells mer än 30-åriga
VD-skap utvecklades Elekta från ett litet
privat forskningsföretag till en global
börsnoterad, medicinteknisk koncern
med närmare 1 700 anställda.

Tomas Puusepp, född 1955, har sam-
mantaget 22 års erfarenhet av chefsan-
svar från den internationella marknaden
för medicinsk teknik. Efter ingenjörs-
och fysikstudier samt managementut-
bildning vid IMD i Lausanne innehade
Tomas Puusepp olika positioner vid
Forskningsinstitutet för Atomfysik, 
Scanditronix och Ericsson innan han
anställdes på Elekta 1988. Allt sedan
dess har Tomas Puusepp haft olika 
chefspositioner inom koncernen, bland
annat som chef för Elektas verksamhet
inom neurokirurgi och som VD för Elek-
tas dotterbolag i Nordamerika. De senas-
te åren innehade Tomas Puusepp rollen
som global chef för Elektas försäljning,
marknadsföring och serviceverksamhet. 
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Bolagsstyrning

Elektas organisation

Elekta har organiserat sin verksamhet för att i största möjliga mån korsbefrukta och dra nytta av

synergierna mellan onkologi och neurokirurgi, såväl vad gäller teknologi och produktutveckling som

försäljning och service. Organisationen har ett starkt funktionellt fokus med globala ansvarsområden.

Verkställande direktör

Tomas Puusepp

Product Creation Operations & IT Sales, Marketing
& Service

IMPAC

Legal

Corporate
Communications

Human Resources

Joseph K Jachinowski Johan Sedihn Gerry van Oortmarssen James P Hoey

Åsa Thunman

Peter Ejemyr

Karin Isberg

Research &
Academic Relations

 Quality & 
Regulatory Affairs

Finance & Control

Volker Stieber

Sverker Glans

Håkan Bergström

Verkställande
direktör
TO M A S  P U U S E P P
född: 1955

Anställd sedan 1988
Innehav: 53 000 B-aktier,
23 184 personaloptioner

Revisor
L A R S  S VA N T E M A R K
född 1949

Auktoriserad revisor, 
Deloitte & Touche AB

Huvudansvarig revisor
sedan 2000



Lars Svantemark som huvudansvarig
revisor. Val av revisor förbereddes av
nomineringskommittén och föregicks 
av en upphandling. 

Deloitte & Touche AB har varit revi-
sor i Elekta sedan bolagsstämman 2002.

Lars Svantemark, född 1949 och Auk-
toriserad revisor, har varit huvudansvarig
revisor i Elekta AB sedan 2000. Förutom
i Elekta, är Lars Svantemark bland annat
revisor i Poolia, My Travel, Sita, Nicator-
gruppen och CVC Capital Partners. Han
har även erfarenhet som revisor i Sand-
vik och A-Com. Han har inga revisions-
uppdrag i företag närstående till Elektas
större ägare eller verkställande direktör.
Revisorernas arvode under verksamhets-
året presenteras i not 25.

Finansiell rapportering och information

Elekta ger marknaden löpande infor-
mation om företagets utveckling och
finansiella ställning. Styrelsen antog
2004 en informationspolicy i enlighet
med de krav som ställs i noteringsavtalet
med Stockholmsbörsen.

Finansiell information lämnas regel-
bundet i form av:
• Delårsrapporter, vilka publiceras i form 

av pressmeddelanden 

• Elektas årsredovisning 

• Pressmeddelanden om nyheter och händelser

som väsentligt kan påverka företagets 

värdering och framtidsutsikter

• Presentationer och telefonkonferenser för 

finansanalytiker, investerare och media kort

efter att delårs- och helårsrapporter publiceras

samt i samband med publicering av annan 

viktig information 
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Executive Committee – koncernledning
G E R R Y  
VA N  O O RT M A R S S E N
född: 1943

Sales, Marketing 
& Service
Anställd sedan 1997
Innehav: 62 900 B-aktier, 
19 671 personaloptioner

J O H A N  S E D I H N
född: 1965

Operations & IT 
Anställd sedan 1993
Innehav: 200 B-aktier, 
14 051 personaloptioner

J O S E P H  
K  JA C H I N O W S K I
född: 1955

Delevopment
& Product Management
Anställd sedan 2005 
(grundade IMPAC 1990)
Innehav: —

H Å K A N  B E RG S T RÖ M
född: 1956

Finance & Control
Anställd sedan 2001
Innehav: 11 671 B-aktier, 
19 671 personaloptioner

S V E R K E R  G L A N S
född: 1944

Quality & 
Regulatory Affairs
Anställd sedan 1993
Innehav: 16 613 B-aktier, 
19 671 personaloptioner

VO L K E R  S T I E B E R
född: 1943

Research &
Academic Relations
Anställd sedan 1997
Innehav: 20 000 B-aktier, 
23 184 personaloptioner

Å S A  T H U N M A N
född: 1969

Legal
Anställd sedan 1999
Innehav: 200 B-aktier, 
14 051 personaloptioner

K A R I N  I S B E RG
född: 1959

Human Resources
Anställd sedan 2004
Innehav: 200 B-aktier, 
14 051 personaloptioner

P E T E R  E J E M Y R
född: 1964

Corporate Communications
Anställd sedan 2003
Innehav: 200 B-aktier, 
14 051 personaloptioner

• Kapitalmarknadsdagar i egen regi som 

arrangeras vid någon av företagets större 

enheter eller i samband med större veten-

skapliga kongresser där Elekta närvarar

• Presentationer för finansanalytiker och 

investerare på olika platser i världen 

• Elektas hemsida – www.elekta.com – där 

information enligt ovan hålls tillgänglig

Svensk kod för bolagsstyrning

Som noterat på Stockholmsbörsens A-
lista, omfattas Elekta av Svensk kod för
bolagsstyrning. Elekta strävar efter att
uppfylla koden och kommer, i enlighet
med Stockholmsbörsens krav, senast inför
bolagsstämman år 2006 att implemente-
ra koden. Under räkenskapsåret 2005/06
genomförs projekt för att säkerställa att
Elekta uppfyller kodens krav, alternativt
identifiera motiverade avvikelser.



Resultaträkning
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KO N C E R N E N M O D E R B O L A G E T

Mkr Not 2004/05 2003/04 2004/05 2003/04

Nettoomsättning 3 3 152 2 900 — —
Kostnad för sålda produkter –1 948 –1 783 — —
Bruttoresultat 1 204 1 117 — —

Försäljningskostnader –408 –375 — —
Administrationskostnader –285 –291 –45 –65
Forsknings- och utvecklingskostnader –235 –218 — —
Valutakursdifferenser rörelsen 73 73 — —
Rörelseresultat 4, 22-25 349 306 –45 –65

Resultat från andelar i koncernföretag 5 — — 50 54
Resultat från andelar i intresseföretag 6 7 8 — –5
Ränteintäkter 7 22 27 27 34
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 –15 –16 –9 –10
Valutakursdifferenser 0 0 16 14
Resultat efter finansiella poster 363 325 39 22

Avsättning till obeskattade reserver 8 — — –10 –7
Skatter 9 –122 –77 –8 –6

Å R E T S  R E S U LTAT 241 248 21 9

Vinst per aktie före utspädning, kr 7,69 7,63

Vinst per aktie efter utspädning, kr 7,67 7,63

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental 31 330 32 585

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 31 394 32 585



Kommentarer till 
resultaträkningen

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning ökade med
9 procent till 3 152 (2 900) Mkr, varav
IMPAC bidrog med 47 Mkr. Beräknat på
oförändrade valutakurser ökade netto-
omsättningen med 13 procent, vilket är 
i linje med Elektas finansiella mål på 
10-15 procents tillväxt. Antalet leverera-
de linjäracceleratorer och gammaknivar
ökade under året. Nettoomsättningen
för eftermarknaden ökade med 4 pro-
cent till 937 (900) Mkr och utgjorde 
30 (31) procent av koncernens netto-
omsättning.

Resultat

Rörelseresultatet ökade med 14 procent
till 349 (306) Mkr främst genom ökad
försäljningsvolym. Valutakursförändring-
arna jämfört med motsvarande period
föregående år har påverkat rörelseresul-
tatet negativt med cirka 61 Mkr, främst
genom en förstärkning av pundkursen
och en försvagning av US-dollarn mot
den svenska kronan. Rörelsemarginalen
uppgick till 11 (11) procent.

Bruttomarginalen minskade till 
38 (39) procent som ett resultat av för-
ändrad produktmix.

Elektas produkter inom neurokirurgi
legotillverkas i Sverige medan de vikti-
gaste produkterna inom onkologi sam-
mansätts och testas i egen regi i England. 

Inköp av produkter, material och 
förnödenheter utgör den enskilt största
kostnadsposten med 45 procent av 
koncernens totala rörelsekostnader. 
Personalkostnader kommer därnäst med
30 procent.

Satsningarna på forskning och utveck-
ling ökade med 10 procent till 230 (210)
Mkr motsvarande 7 (7) procent av netto-
omsättningen. Aktivering av utvecklings-
kostnader och avskrivning på aktiverade
utvecklingskostnader påverkade resultatet

med –5 (–8) Mkr. Aktivering uppgick 
till 16 (8) Mkr och avskrivning till 
–21 (–16) Mkr. 

Elekta säkrar del av nettoexponering
per valuta över en rullande 24-månaders
period. Valutakursvinster från termins-
kontrakt i rörelseresultatet uppgick till 
64 (95) Mkr. Den orealiserade kurs-
vinsten jämfört med valutakurserna den
30 april 2005 för terminskontrakt som
inte omvärderats i balansräkningen var
14 Mkr. 

Räntenettot försvagades genom lägre
ränteintäkter till 7 (11) Mkr. 

Resultatet efter finansiella poster för-
bättrades med 38 Mkr till 363 (325) Mkr. 

Skattekostnaden uppgick till 
–122 Mkr eller 34 procent. Skattekost-
naden för föregående år påverkades
positivt genom korrigering av skatter
avseende tidigare år. Av skattekostnaden
var –56 (–24) Mkr uppskjuten skatt.

Årets resultat uppgick till 
241 (248) Mkr. 
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Nettoomsättning, Förändring, Rörelseresultat, Rörelsemarginal,
Mkr % Mkr %

Kv 1 717 17 75 10
Kv 2 749 6 91 12
Kv 3 730 4 70 10
Kv 4 956 9 113 12

Helår 2004/05 3 152 9 349 11
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Balansräkning
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KO N C E R N E N M O D E R B O L A G E T

Mkr Not 2005-04-30 2004-04-30 2005-04-30 2004-04-30

Immateriella anläggningstillgångar 10 1 895 372 — —
Materiella anläggningstillgångar 11 189 134 — —
Finansiella anläggningstillgångar 12 22 16 1 886 970
Summa anläggningstillgångar 2 106 522 1 886 970

Varulager 13 362 311 — —
Uppskjutna skattefordringar 9 36 84 5 4
Fordringar 14 1 230 1 008 533 193
Kortfristiga placeringar 15 — 155 — 155
Kassa och bank 744 996 192 217
Summa omsättningstillgångar 2 372 2 554 730 569

S U M M A  T I L L G Å N G A R 3 4 478 3 076 2 616 1 539

Aktiekapital 158 155 158 155
Bundna reserver 369 267 169 98
Fria reserver 906 743 851 892
Årets resultat 241 248 21 9
Summa eget kapital 16 1 674 1 413 1 199 1 154

Obeskattade reserver 8 — — 17 7

Uppskjutna skatteskulder 9 164 40 — —
Övriga avsättningar 17 117 118 6 7
Summa avsättningar 281 158 6 7

Räntebärande skulder 18 833 231 881 273
Räntefria skulder 19 1 690 1 274 513 98
Summa skulder 2 523 1 505 1 394 371

S U M M A  E G E T  K A P I TA L ,  AV S ÄT T N I N G A R  O C H  S K U L D E R 4 478 3 076 2 616 1 539

Ställda säkerheter 20 54 76 43 42
Ansvarsförbindelser 21 151 109 326 217



Kommentarer till 
balansräkningen

Tillgångar och sysselsatt kapital

Koncernens totala tillgångar ökade med
1 402 Mkr till 4 478 (3 076) Mkr. För-
värvet av IMPAC har kraftigt förändrat
Elektas balansräkning, vilket framgår av
specifikationen under finansieringsanaly-
sen på sid 44. 

Koncernens anläggningstillgångar upp-
gick vid årets slut till 2 106 (522) Mkr.
Immateriella anläggningstillgångar
ökade med 1 523 Mkr. Förvärvet av
IMPAC ökade goodwill med 1 053 Mkr
och övriga immateriella anläggnings-
tillgångar med 515 Mkr.

Omsättningstillgångarna exklusive
likvida medel ökade med 225 Mkr till 
1 628 (1 403) Mkr. 

Likvida medel minskade med 407 Mkr
till 744 (1 151) Mkr och uppgick vid
årets slut till 17 (37) procent av balans-
omslutningen. Av banktillgodohavanden
var 52 (76) Mkr pantförskrivna, främst
för kommersiella garantier.

Värdet i svenska kronor av koncer-
nens utländska nettotillgångar uppgick
till 1 075 (757) Mkr.

Koncernens sysselsatta kapital ökade
till 2 507 (1 644) Mkr. Kapitalomsätt-
ningshastigheten blev 0,9 (0,9).

Skulder och eget kapital

För att finansiera förvärvet av IMPAC
upptogs under året en femårig kreditfaci-
litet (revolving credit facility) på 125 mil-
joner US-dollar. Den 30 april 2005 var
88 miljoner US-dollar utestående under
faciliteten. Förvärvet av IMPAC skedde
så nära inpå bokslutet att full integrering
av likviditet inte hade genomförts varför
såväl likvida medel som lån var högre 
än beräknat i ett normalläge. Ränte-
bärande skulder ökade med 602 Mkr 
till 833 (231) Mkr. Nettolåneskulden
uppgick till 89 Mkr.

Räntefria skulder ökade med 416 Mkr,
främst genom ökade förskott från kunder
och förutbetalda intäkter. Avsättningar
ökade med 123 Mkr, varav uppskjutna
skatteskulder 124 Mkr. Rörelseskulderna
översteg rörelsefordringarna med 
343 (29) Mkr.

Eget kapital uppgick till 
1 674 (1 413) Mkr. 

Soliditeten uppgick till 37 procent
och skuldsättningsgraden till 0,05.

Räntabilitet på eget kapital uppgick
till 16 (17) procent och räntabilitet 
på sysselsatt kapital uppgick till 
20 (20) procent. 
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Förändring i eget kapital
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Koncernen, Mkr Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Totalt

Ingående balans 2003-05-01 161 200 1 084 1 445
Utnyttjande av teckningsoptioner 4 22 — 26
Inlösen av aktier –10 — –302 –312
Omräkningsdifferens — — –8 –8
Omräkningsdifferens valutasäkring — — 14 14
Förskjutning mellan bundet och fritt kapital — 45 –45 0
Årets resultat — — 248 248

Utgående balans 2004-04-30 155 267 991 1 413

Ändrad redovisningsprincip — — –2 –2
Utnyttjande av teckningsoptioner 3 71 — 74
Aktieåterköp — — –50 –50
Omräkningsdifferens — — –18 –18
Omräkningsdifferens valutasäkring — — 16 16
Förskjutning mellan bundet och fritt kapital — 31 –31 0
Årets resultat — — 241 241

Utgående balans 2005-04-30 158 369 1 147 1 674

Moderbolaget, Mkr Aktiekapital Överkursfond Dispositionsfond Balanserat resultat Totalt

Ingående balans 2003-05-01 161 76 900 266 1 403
Utnyttjande av teckningsoptioner 4 22 — — 26
Inlösen av aktier –10 — –302 — –312
Erhållet koncernbidrag efter skatt — — — 28 28
Årets resultat — — — 9 9

Utgående balans 2004-04-30 155 98 598 303 1 154

Utnyttjande av teckningsoptioner 3 71 — — 74
Aktieåterköp — — –50 — –50
Årets resultat — — — 21 21

Utgående balans 2005-04-30 158 169 548 324 1 199



Kommentarer till 
förändring i eget kapital
Under maj-september 2004 tecknades
501 200 nya B-aktier genom utnyttjande
av tilldelade teckningsoptioner inom
ramen för fastställt optionsprogram. 

I syfte att uppfylla bolagets utdelnings-
policy och som del av förändringen av
Elektas kapitalstruktur, återköpte Elekta
224 900 B-aktier under januari-februari
2005 till en snittkurs av 222,34 kr och
till ett sammanlagt värde av 50 Mkr.
Avsikten är att aktier återköpta enligt
Elektas utdelningspolicy skall makuleras
förutsatt beslut av bolagsstämman i 
september 2005.

Totala antalet aktier uppgick den 
30 april 2005 till 31 567 454.

I det egna kapitalet ingår utländska
valutor som omvärderas till balansdags-
kurs. Omräkningsdifferensen redovisas
direkt mot eget kapital. Eget kapital i
utländsk valuta säkras när det från en
individuell bedömning anses lämpligt.
Den långfristiga upplåning i USD som
upptogs i december 2002 används för 
att hedga nettoinvesteringen i de ameri-
kanska dotterbolagen.
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Finansieringsanalys
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KO N C E R N E N M O D E R B O L A G E T

Mkr 2004/05 2003/04 2004/05 2003/04

Årets resultat 241 248 21 9

Avskrivningar och nedskrivningar som belastat detta resultat 106 88 — —

Resultatandelar i intressebolag efter skatt –8 –9 — —

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar — 4 — 5

Balanserade utvecklingskostnader –16 –8 — —

Bokslutsdispositioner — — 10 7

Obetalda skatter 97 49 8 6

Rörelseflöde 420 372 39 27
Ökning (–)/minskning (+) av omsättningsfordringar –46 6 –340 123

Ökning (–)/minskning (+) av varulager –55 –49 — —

Ökning (+)/minskning (–) av räntefria skulder 99 98 406 20

Ökning (+)/minskning (–) av avsättningar –10 21 –1 7

Rörelsekapitalförändring –12 76 65 150

Kassaflöde från den löpande verksamheten 408 448 104 177

Investeringar i aktier och andelar –4 — –214 –1

Återbetalningar från aktieinnehav 7 6 — —

Ökning (–)/minskning (+) av anläggningsfordringar — — –702 —

Investeringar i immateriella rättigheter –3 –7 — —

Investeringar i maskiner och inventarier –66 –84 — —

Förvärv av dotterföretag * –1 384 — — —

Investeringar och avyttringar –1 450 –85 –916 –1

K A S S A F LÖ D E  E F T E R  I N V E S T E R I N G A R  –1 042 363 –812 176

Upptagna lån 623 — 623 —

Amortering av lån –5 –7 –15 –22

Nyemissioner, optionspremier, aktieinlösen och koncernbidrag 24 –295 24 –258

Extern finansiering 642 –302 632 –280

Förändring av likvida medel exkl omräkningsdifferenser –400 61 –180 –104

Omräkningsdifferenser på likvida medel –7 3 — —

Årets förändring av likvida medel –407 64 –180 –104

Likvida medel vid årets ingång 1 151 1 087 372 476

Likvida medel vid årets utgång 744 1 151 192 372

*Förvärvade verksamheter 2004/05
Anläggningstillgångar 1 600
Rörelsetillgångar 198
Likvida medel 428
Avsättningar –116
Räntefria skulder –298

Utbetald köpeskilling 1 812

Likvida medel i förvärvade bolag –428

Påverkan på koncernens likvida medel 1 384



Kommentarer till 
finansieringsanalysen
En finansieringsanalys syftar till att
beskriva verksamhetens förmåga att
generera likvida medel. Elektas kassa-
flöde används främst till att finansiera
marknadstillväxt, strategiska forsknings-
projekt och investeringar. Analysen visar
med utgångspunkt från resultat- och
balansräkningsposter omräknade till
genomsnittskurs nettot av koncernens
flöden under året.

Årets resultat, justerat för poster som
inte påverkar kassaflödet, gav ett kassa-
flöde på 420 Mkr, vilket jämfört med
föregående verksamhetsår är en förbätt-
ring med 48 Mkr. 

Rörelsekapitalbindningen ökade med
12 Mkr. Kassaflödet från den löpande
verksamheten minskade med 40 Mkr till
408 Mkr. 

Förvärvet av IMPAC påverkar kas-
saflödet med –1 384. Kassaflödet från
löpande investeringar och avyttringar
uppgick till –66 (–85) Mkr. Kassaflödet
efter löpande investeringar uppgick till
342 (363) Mkr.

Elekta har en projektbaserad verk-
samhet, vilket präglar kassaflöde likaväl
som orderingång och nettoomsättning.
Betalningsströmmarna från projekt sker i
allmänhet vid order, leverans och accept.
Detta gör att rörelsekapitalbindningen
kan variera kraftigt under året.
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Noter till räkenskaperna

Skatter

Uppskjuten skatt beräknas och redovisas i enlig-

het med den s k balansräkningsmetoden. Enligt

denna metod beräknas uppskjuten skatt på skill-

naden mellan det skattemässiga värdet och det

redovisade värdet av tillgångar och skulder. Upp-

komna underskottsavdrag behandlas som upp-

skjuten skattetillgång i de fall det är sannolikt att

dessa kommer att utnyttjas. Värdering sker till

den förväntade skattesatsen för närmast påföljan-

de år i respektive land. 

Som skattekostnad redovisas aktuell skatt, för-

ändringar i uppskjutna skattefordringar/skatte-

skulder samt skatt på resultatandelar i intressebolag.

Immateriella anläggningstillgångar

Forskning och utveckling

Utgifter för forskning kostnadsförs då de inträffar.

I de fall svårigheter föreligger att skilja forsknings-

fasen från utvecklingsfasen i ett projekt, betraktas

hela projektet som forskning och kostnadsförs

omgående. Identifierbara utgifter för utveckling av

nya produkter aktiveras i den mån dessa bedöms

komma att ge framtida ekonomiska fördelar. 

I annat fall kostnadsförs utvecklingsutgiften då

den infaller. Kostnader för utveckling redovisade i

resultaträkningen för en period aktiveras aldrig

under kommande perioder. Aktiverade utgifter

skrivs av linjärt från tidpunkten när tillgången

börjar användas eller produceras kommersiellt

och under tillgångens beräknade nyttoperiod.

Avskrivningstiden varierar mellan 3–5 år. 

Goodwill 

Goodwill utgör det värde som förvärvspriset över-

stiger marknadsvärdet med på de nettotillgångar

koncernen förvärvat i samband med ett företags-

förvärv eller inkråmsförvärv. Goodwill skrivs av på

fem år, med undantag för goodwill hänförlig till

förvärvet i januari 1997 av Philips Radiation The-

rapy som skrivs av på tjugo år. Detta förvärv är

strategiskt viktigt för vidareutvecklingen av Elektas

verksamhet inom cancerbehandling och neuro-

kirurgi. Elekta är efter förvärvet det enda företag

som kan erbjuda ett komplett sortiment med

avancerade kliniska lösningar för både strålkirurgi

och strålterapi. 

Övriga immateriella tillgångar

Till immateriella tillgångar hör patent, licenser,

teknologi, varumärken, kundrelationer mm. Vid

förvärv av sådana tillgångar redovisas anskaffnings-

värdet som tillgång som skrivs av linjärt under för-

väntad nyttjandetid som varierar mellan 5–20 år.

Som övrig immateriell tillgång redovisas också

övervärde i förvärvad order backlog som skrivs av

under ett år.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar förvärvade av

koncernbolag redovisas till historisk anskaffnings-

kostnad efter avdrag för ackumulerade avskriv-

ningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångar i

förvärvade bolag redovisas till marknadsvärdet på

förvärvsdagen efter avdrag för därpå ackumulera-

de avskrivningar. Maskiner och inventarier skrivs

av linjärt över sin ekonomiska livslängd på tre till

fem år. Installationer på annans fastighet skrivs av

under hyreskontraktets löptid. 

Leasing

Leasing av anläggningstillgångar där koncernen i

allt väsentligt står för samma risker och förmåner

som vid direkt ägande klassificeras som finansiella

leasar. Den leasade tillgången redovisas som

anläggningstillgång och motsvarande hyresskuld

hänförs till räntebärande skulder. Leasebetalning-

ar fördelas mellan amortering av skulden och

finansiella kostnader, så att varje redovisningspe-

riod belastas med ett räntebelopp som motsvarar

en fast räntesats på den under respektive period

redovisade skulden. Den leasade tillgången skrivs

av enligt samma principer som gäller övriga till-

gångar av samma slag. Råder osäkerhet om till-

gången kommer att övertas vid leasingperiodens

utgång skrivs tillgången av över leasingperioden

om denna är kortare.

Leasing av tillgångar där uthyraren i allt

väsentligt kvarstår som ägare till tillgången klassi-

ficeras som operationell leasing. Leasingavgiften

kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Varulager

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffnings-

värde och verkligt värde.

Fordringar

Fordringar tas upp till det belopp varmed de

beräknas inflyta.

Elektas bokslut har upprättats i enlighet med års-

redovisningslagen och Redovisningsrådets rekom-

mendationer och uttalanden.

Ändrad redovisningsprincip

Från 2004/05 tillämpas Redovisningsrådets

rekommendation RR29 (IAS 19) Ersättningar till

anställda. Effekten av övergången är marginell,

avsättningar till pensioner ökade med 3 Mkr och

eget kapital minskade med 2 Mkr.

Koncernredovisning

Elektas bokslut omfattar alla bolag i vilka moder-

bolaget direkt eller indirekt har mer än hälften av

aktiernas röstvärde, samt bolag i vilka koncernen

på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Koncernredovisningen har upprättats med

tillämpning av förvärvsmetoden.

Omräkning av utländska koncernbolags resultat-

och balansräkningar sker enligt dagskursmetoden.

Detta innebär att samtliga poster i resultaträkning-

arna omräknas till årets genomsnittskurs samt att

tillgångar och skulder omräknas till balansdagens

kurs. Den omräkningsdifferens som uppstår redo-

visas direkt mot koncernens egna kapital. 

Långfristig finansiering av dotterbolag anses

representera en utvidgning av moderbolagets 

nettoinvestering i dotterbolaget. I koncernen

redovisas därför uppkomna kursvinster/förluster 

i moderbolaget med beaktande av skatteeffekt

mot omräkningsdifferens i eget kapital.

Redovisning av intressebolag

Intressebolagsredovisning tillämpas för aktieinve-

steringar där koncernen innehar mer än 20 och

mindre än 50 procent av röstetalet eller på annat

sätt har ett väsentligt inflytande. Intressebolags-

redovisningen sker enligt kapitalandelsmetoden.

Resultatavräkning

Samtliga Elektas produkter resultatavräknas när

leverans skett och väsentliga risker och förmåner

som är förknippade med varornas ägande över-

förts till köparen.
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Valutakurser Genomsnittskurs Balansdagskurs
maj-apr maj-apr Jfr, 30 apr 30 apr Jfr,

Land Valuta 2004/05 2003/04 % 2005 2004 %

Kanada 1 CAD 5,668 5,741 –1 5,660 5,575 2
Euro 1 EUR 9,099 9,125 0 9,168 9,138 0
Storbritannien 1 GBP 13,319 13,184 1 13,533 13,550 0
Hongkong 1 HKD 0,923 0,992 –7 0,908 0,983 –8
Japan 100 JPY 6,695 6,895 –3 6,720 6,930 –3
USA 1 USD 7,196 7,717 –7 7,075 7,658 –8

NOT  1 REDOVISNINGSPRINC IPER



Elekta är genom sin internationella verksamhet

exponerad mot olika finansiella risker som ränte-

risk och valutarisk. 

De finansiella riskerna hanteras inom ramen

för av styrelsen beslutad finanspolicy. Koncernens

finansiella risker sammanställs och följs upp löpan-

de för att säkerställa att finanspolicyn efterlevs.

Likviditets- och finansieringsrisk

Med likviditets- och finansieringsrisk avses risken

att inte kunna uppfylla betalningsförpliktelser

som en följd av otillräcklig likviditet eller svårig-

heter att uppta externa lån. 

För att reducera likviditetsrisken strävar 

Elekta efter att ha tillgängliga medel motsvarande

minst 10 procent av nettoomsättningen. Den 30

april 2005 uppgick tillgängliga likvida medel till

692 Mkr, vilket motsvarade 22 procent av omsätt-

ningen. Därutöver hade Elekta 402 Mkr i outnytt-

jade kreditfaciliteter. 

Ränterisk

Med ränterisk avses risken att förändringar i rän-

tenivån påverkar Elektas resultat negativt. Elektas

policy är att i normalfallet hålla kort räntebind-

ningstid på placeringar och skulder.

Vid årets slut uppgick likvida medel till 17 (37)

procent av de totala tillgångarna. Likvida medel

har placerats så att en avkastning uppnåtts som

motsvarar räntan på den svenska penningmark-

naden i statspapper.

Den 30 april 2005 uppgick räntebärande skulder

till 833 (231) Mkr varav 8 (12) Mkr avsåg finansiell

leasing. Den genomsnittliga räntebindningstiden

var 123 (522) dagar. 

Valutarisk

Elekta har en betydande exponering mot valuta-

kursändringar genom sin internationella verk-

samhet och struktur. Detta avser såväl valuta-

strömmar i olika valutor, transaktionsexponering,

som omräkning av de utländska dotterbolagens

resultat och nettotillgångar till svenska kronor,

omräkningsexponering.

Transaktionsexponering

Försäljning av koncernens produkter sker främst i

US-dollar, euro och japanska yen. Kostnaderna är

främst i brittiska pund och svenska kronor. Sälj-

bolagen har intäkter och kostnader i lokal valuta.

Andelen fakturering i utländsk valuta uppgår till

mer än 95 procent av koncernens totala fakturering.

Elektas policy är att säkra valutarisken med

termins- eller optionskontrakt där omfattningen

bestäms av bolagets valutariskbedömning och i

enlighet med av styrelsen fastställd policy. Valuta-

säkring sker på basis av förväntad försäljning i

utländsk valuta över en rullande 24-månaders

period. Säkringen genomförs för att reducera

effekterna av kortsiktiga fluktuationer på valuta-

marknaderna. Valutakursvinster från termins-

kontrakt under 2004/05 uppgick till 64 (95) Mkr.
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Fordringar och skulder i utländsk valuta 
samt kurssäkring

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas

till balansdagskurs. Valutasäkringstransaktioner

avseende framtida flöden i utländsk valuta påver-

kar resultatet i takt med att de säkrade fordringar-

na och skulderna redovisas i balansräkningen.

Säkringstransaktionerna värderas därvid till

balansdagskurs och omvärderingen redovisas i

rörelseresultatet. 

Valutalån för säkring av investering i utländska

nettotillgångar värderas till balansdagskurs. Kurs-

differenser elimineras ur resultaträkningen och

förs med beaktande av skatteeffekt direkt till eget

kapital och kvittas därigenom mot de omräknings-

differenser som uppkommer vid omräkning av

dotterbolagens balansräkningar till svenska kronor.

Likvida medel 

Likvida medel utgörs av Kassa och bank samt

Kortfristiga placeringar. Kortfristiga placeringar

utgörs till viss del av räntebärande värdepapper

med längre löptid än tre månader. Dessa placer-

ingar avser dock värdepapper med hög likviditet

vilka lätt kan omvandlas till kassamedel.

Avsättningar

Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan

anses ha en förpliktelse som ett resultat av inträf-

fade händelser och det är sannolikt att utbetal-

ningar kommer att krävas för att fullgöra förplik-

telsen. En förutsättning är vidare att det går att

göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp

som ska utbetalas. 

Pensioner

Huvuddelen av Elektas åtaganden för pensioner

fullgörs genom fortlöpande utbetalningar till myn-

digheter eller andra fristående organ som admini-

strerar pensionsplanerna. För dessa avgiftsbase-

rade planer redovisas fortlöpande en pensions-

kostnad vilken motsvaras av de erlagda avgifterna.

Elekta har förmånsbaserade pensionsplaner

för vissa anställda i ett fåtal länder. Oberoende

aktuarier beräknar storleken på de förpliktelser

som respektive plan har och omvärderar pensions-

planernas åtaganden varje år. Pensionskostnaden

beräknas med hjälp av den sk Projected Unit Credit

Method på ett sätt som fördelar kostnaden under

den anställdes yrkesverksamma liv. Dessa åtagan-

den värderas till nuvärdet av förväntade framtida

utbetalningar. 

Garantiriskreserver

Beräknade kostnader för produktgaranti belastar

rörelsens kostnader i samband med att produk-

terna resultatavräknas. Beräknade kostnader fast-

ställs utifrån historisk statistik med hänsyn till

kända förändringar avseende produktkvalitet,

åtgärdandekostnad eller dylikt.

Marknadsvärden för finansiella tillgångar 
och skulder

Marknadsvärden på finansiella tillgångar och

skulder beräknas utifrån aktuella marknadsnoter-

ingar på balansdagen. För finansiella tillgångar och

skulder där marknadsvärde inte anges bedöms

marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde.

NOT 1 REDOVISNINGSPRINC IPER  FORTS .

Den 30 april 2005 fanns utestående termins-

kontrakt i syfte att minska transaktionsrisken mot-

svarande 589 Mkr, marknadsvärde 22 Mkr. 

Terminskursen används för omräkning av de

fordringar och skulder som kurssäkrats. Nedan-

stående valutaterminskontrakt avseende försälj-

ning av USD, JPY och EUR har inte omvärderats i

balansräkningen. Den orealiserade kursdifferensen

jämfört med kurserna 2005-04-30 är 14 (27) Mkr.

Utestående ej omvärderade terminskontrakt 
den 30 april 2005

Valutapar Belopp Löptid Kurs

MJPY/SEK 192 7 månader 6,87500

MUSD/SEK 23 2–12 månader 7,18425

MEUR/SEK 5 5–12 månader 9,02088

MEUR/GBP 7 4–12 månader 0,71523

MUSD/GBP 21 3–15 månader 1,81499

Exponering av koncernens resultat

En generell förändring av kursen för svenska kro-

nor gentemot övriga valutor med en procenten-

het påverkar med nuvarande struktur och inrikt-

ning koncernens resultat med cirka 9 Mkr. På kort

sikt dämpas effekten av valutarörelser av termins-

säkringar. 

NOT 2 F INANS IELL  R I SKHANTERING



Poor’s/Moody’s om A/A (lång) samt A-2/P-2 (kort).

Elekta placerar likviditeten enbart i likvida instru-

ment med låg kreditrisk, t ex företagscertifikat

som är K-1 ratade samt med kreditvärdiga banker.

Kreditrisk i kundfordringar

Värdet av utestående kundfordringar uppgick till

747 (617) Mkr. Reserveringar avseende förväntade

förluster görs löpande och uppgick den 30 april

2005 till 26 Mkr. Elektas kreditförluster har histo-

riskt sett varit låga.

Kundfinansiering

Elektas kunder efterfrågar inte sällan någon form

av finansieringslösning för investering i Elektas

produkter. I takt med att marknaden för medicin-

teknisk utrustning utvecklas har Elekta etablerat

olika finansieringslösningar. Elekta erbjuder såväl

traditionella finansieringsformer, exempelvis

genom exportkrediter eller olika leasingprodukter

som mer avancerade “fee for use” arrangemang.

Kundfinansiering sker genom banker, leasingföre-

tag och andra externa intressenter inklusive

utvecklingsbanker och biståndsorgan.
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NOT  3    SEGMENTREDOVISNING

Sekundära segment
N E T TO O M S ÄT T N I N G B RU T TO I N V E S T E R I N G A R T I L L G Å N G A R  3 0  A P R I L

Koncernen, Mkr 2004/05 2003/04 2004/05 2003/04 2005 2004

Europa, Mellanöstern, Afrika 1 328 1 319 79 86 2 079 2 528

Nord- och Sydamerika 1 057 868 4 4 2 188 338

Japan 326 303 1 2 115 135

Asien exkl Japan 441 410 1 7 96 75

Summa 3 152 2 900 85 99 4 478 3 076

Elektas affärsverksamhet omfattar endast en

rörelsegren, behandlingsmetoder för cancer och

sjukdomar i hjärnan. Denna rörelsegren utgör det 

primära segmentet. Geografiska områden utgör

det sekundära segmentet och intäktsinformationen

är grupperad efter var kunderna är lokaliserade 

medan informationen avseende segmentens till-

gångar och periodens investeringar i materiella

och immateriella anläggningstillgångar är grup-

perad efter var tillgångarna är lokaliserade.

NOT 4   AVSKRIVNINGAR

KO N C E R N E N

Mkr 2004/05 2003/04

Kostnad för sålda produkter –47 –43

Försäljningskostnader –17 –11

Administrationskostnader –14 –12

Forsknings- och utvecklingskostnader –28 –22

Summa avskrivningar –106 –88

NOT 5    RESULTAT  FRÅN ANDEL AR  I  KONCERNFÖRETAG

M O D E R B O L A G E T

Mkr 2004/05 2003/04

Utdelning från dotterbolag 50 65

Kapitaltillskott till dotterbolag — –11

Summa resultat från andelar i koncernföretag 50 54

Koncernens nettoomsättning och rörelse-

kostnader för 2004/05 visas i diagram till höger.

Omräkningsexponering

Koncernens konsoliderade resultat och egna kapital

påverkas av omräkningsexponering. Det konsolide-

rade resultatet valutasäkras normalt inte. Eget kapi-

tal i utländsk valuta säkras när det från en individu-

ell bedömning anses lämpligt. För närvarande

används det långfristiga lånet i USD för att hedga

nettoinvesteringen i de amerikanska dotterbolagen.

Kreditrisker 

Finansiell kreditrisk

Exponeringen uppstår vid placering av överskotts-

likviditet samt vid hanteringen av koncernens

finansiella risker. Elektas finanspolicy innehåller

ett särskilt motpartsreglemente i vilket maximal

kreditexponering samt lägsta kreditrating för olika

motparter anges. En målsättning är att motparter

ska ha ett lägsta kreditbetyg från Standard &

Nettoomsättning och rörelsekostnader 
per valuta 2004/05
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Rörelsekostnader 
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NOT  2 F INANS IELL  R I SKHANTERING  FORTS .
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NOT 7   RÄNTE INTÄKTER  OCH RÄNTEKOSTNADER  OCH L IKNANDE  RESULTATPOSTER

Av moderbolagets ränteintäkter på 27 (34) Mkr är 17 (17) Mkr från koncernföretag och 

av räntekostnaderna och liknande resultatposter på –9 (–10) Mkr är –1 (–1) Mkr till koncernföretag.

NOT 6    RESULTAT  FRÅN ANDEL AR  I  INTRESSEFÖRETAG

KO N C E R N E N M O D E R B O L A G E T

Mkr 2004/05 2003/04 2004/05 2003/04

Resultatandelar i intresseföretag 11 8 — —

Resultat vid försäljning av intresseföretag — –2 — –5

Internvinsteliminering sålda produkter –4 2 — —

Summa resultat från andelar i intresseföretag 7 8 — –5

NOT 8    BOKSLUTSDISPOS IT IONER  OCH OBESKAT TADE  RESERVER

B O K S LU T S D I S P O S I T I O N E R O B E S K AT TA D E  R E S E R V E R

Moderbolaget, Mkr 2004/05 2003/04 2005-04-30 2004-04-30

Periodiseringsfond –10 –7 17 7

Summa –10 –7 17 7

NOT 9    SKAT TER

KO N C E R N E N M O D E R B O L A G E T

Mkr 2004/05 2003/04 2004/05 2003/04

Aktuella skatter –67 –52 –9 –5

Uppskjutna skatter –56 –24 1 –1

Andel i intresseföretags skatter 1 –1 — —

Summa skatter –122 –77 –8 –6

Skattekostnad: 34% 24%

Svensk skatt 28% 28%

Effekt av andra skattesatser för utländska bolag 2% 4%

Icke avdragsgill avskrivning på goodwill 2% 2%

Ändrad skattelagstiftning 1% —

Skatt avseende tidigare räkenskapsår 1% –8%

Övrigt 0% –2%

Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder i balansräkningen hänförs till följande:

Koncernen, Mkr 2005-04-30 Fordringar Skulder Netto

Underskottsavdrag 27 — 27

Obeskattade reserver — –38 –38

Immateriella anläggningstillgångar 7 –182 –175

Materiella anläggningstillgångar 4 –2 2

Finansiella anläggningstillgångar — –3 –3

Övriga tillgångar 23 –5 18

Rörelseskulder/Avsättningar 57 –16 41

Uppskjutna skattefordringar/skatteskulder 118 –246 –128

Kvittning –82 82 0

Netto uppskjutna skattefordringar/skatteskulder 36 –164 –128
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NOT  9    SKAT TER  FORTS .

Uppskjutna skattefordringar/skatteskulder netto
Mkr Koncernen netto Moderbolaget netto

Ingående balans 2004-05-01 44 4

Ökning genom rörelseförvärv –110 —

Justering för tidigare år –1 —

Årets uppskjutna skatter –55 1

Uppskjuten skatt mot eget kapital –4 —

Omräkningsdifferenser –2 —

Utgående balans 2005-04-30 –128 5

Aktuell skatteskuld KO N C E R N E N M O D E R B O L A G E T

Mkr 2005-04-30 2004-04-30 2005-04-30 2004-04-30

Ingående balans 32 9 5 —

Genom rörelseförvärv –4 — — —

Justering för tidigare år 3 1 — —

Årets aktuella skatt 64 51 9 5

Betald skatt –26 –28 — 0

Omräkningsdifferenser — –1 –1 —

Utgående balans 69 32 13 5

NOT 10    IMMATERIELL A  ANLÄGGNINGST ILLGÅNGAR
Aktiverade Övriga immateriella

Mkr utvecklingskostnader Goodwill tillgångar Summa

Ingående anskaffningsvärde 2004-05-01 47 549 13 609

Omklassificering — –50 50 0

Ökning genom rörelseförvärv — 1 053 515 1 568

Inköp 19 — 0 19

Försäljningar/utrangeringar –31 — –20 –51

Omräkningsdifferenser 0 2 1 3

Utgående anskaffningsvärde 2005-04-30 35 1 554 559 2 148

Ingående avskrivningar 2004-05-01 –20 –207 –10 –237

Omklassificering — 20 –20 0

Försäljningar/utrangeringar 31 — 20 51

Årets avskrivningar –21 –25 –21 –67

Omräkningsdifferenser 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 2005-04-30 –10 –212 –31 –253

Utgående planenligt restvärde 2005-04-30 25 1 342 528 1 895

NOT 11    MATERIELL A  ANLÄGGNINGST ILLGÅNGAR
Maskiner och dyl Inventarier, verktyg Finansiellt leasade

Mkr för produktion och installationer inventarier Summa

Ingående anskaffningsvärde 2004-05-01 52 350 54 456

Omklassificering 1 –1 — 0

Ökning genom rörelseförvärv — 29 — 29

Inköp 7 58 1 66

Försäljningar/utrangeringar — –8 — –8

Omräkningsdifferenser 0 –3 0 –3

Utgående anskaffningsvärde 2005-04-30 60 425 55 540

Ingående avskrivningar 2004-05-01 –39 –244 –39 –322

Försäljningar/utrangeringar — 8 — 8

Årets avskrivningar –4 –30 –5 –39

Omräkningsdifferenser 0 2 0 2

Utgående ackumulerade avskrivningar 2005-04-30 –43 –264 –44 –351

Utgående planenligt restvärde 2005-04-30 17 161 11 189
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NOT 12    F INANS IELL A  ANLÄGGNINGST ILLGÅNGAR

KO N C E R N E N M O D E R B O L A G E T

Mkr 2005-04-30 2004-04-30 2005-04-30 2004-04-30

Andelar i koncernföretag — — 925 711

Fordringar hos koncernföretag — — 953 251

Andelar i intresseföretag 13 12 8 8

Andelar i andra företag 2 — — —

Andra långfristiga fordringar 7 4 — —

Summa finansiella anläggningstillgångar 22 16 1 886 970

ANDEL AR  I  KONCERN-  OCH INTRESSEFÖRETAG

KO N C E R N E N M O D E R B O L A G E T

Mkr Intresseföretag Övriga företag Intresseföretag Koncernföretag

Ingående balans 2004-05-01 12 — 8 711

Omrubricering –2 2 — —

Investeringar 4 — — 214

Försäljning/återbetalning –7 — — —

Andelar i intresseföretags resultat 8 — — —

Omräkningsdifferenser –2 — — —

Utgående balans 2005-04-30 13 2 8 925

ANDEL AR  I  KONCERNFÖRETAG
Antal aktier Andel kapital Bokfört

Bolag Org nr Säte och andelar och röster % värde Mkr

Elekta Instrument AB 556492-0949 Stockholm, Sverige 1 000 000 100,0 50

Elekta Instrument SA 3033/1984 Genève, Schweiz 500 100,0 57

Elekta Neuromag Oy 0756256-7 Helsingfors, Finland 1 832 100,0 44

Elekta KK 65 820 Kobe, Japan 2 000 100,0 0

Elekta Holding Limited 2699176 Crawley, England 22 810 695 100,0 276

Elekta Holdings US Inc. 58-1876545 Norcross, USA 6 020 100,0 433

Elekta Canada Inc. R889657862 Toronto, Kanada 1 100,0 0

Elekta Asia Ltd 502 493 Hongkong 81 022 160 100,0 13

Elekta Instrument (Shanghai) Ltd Shanghai, Kina 100,0 2

Elekta Pty Limited ACN 109 006 966 Sydney, Australien 1 100,0 0

Elekta SA B 414 404 913 Paris, Frankrike 2 500 100,0 4

Elekta Medical SA A-818 867 31 Madrid, Spanien 10 000 100,0 3

Elekta GmbH HRB 63500 Hamburg, Tyskland 100,0 5

Elekta Vermögensverwaltung GmbH HRB 56005 Hamburg, Tyskland 100,0 0

Elekta Kft. Budapest, Ungern 75,0 0

Elekta GmbH FN 166018w Innsbruck, Österrike 1 100,0 3

Elekta S.A./N.V. HRB 613 484 Zaventem, Belgien 250 100,0 1

Elekta BV 17 097 384 Best, Nederländerna 40 100,0 0

Elekta Holding BV 33 292 546 Best, Nederländerna 40 100,0 0

Elekta S.p.A. 02723670960 Monza, Italien 500 000 100,0 34

Elekta (Pty) Ltd Pretoria, Sydafrika 1 100,0 0

Summa andelar i koncernföretag 925

ANDEL AR  I  INTRESSEFÖRETAG
Antal aktier Andel kapital Bokfört

Bolag Org nr Säte och andelar och röster % värde Mkr

AB Motala Verkstad 556031-3503 Motala, Sverige 29 960 49,9 6

Diverse andelar 7

Summa andelar i intresseföretag 13

Bokfört värde i moderbolaget på AB Motala Verkstad är 8 Mkr.
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NOT  13    VARUL AGER

KO N C E R N E N

Mkr 2005-04-30 2004-04-30

Komponenter 72 52

Produkter i arbete 94 84

Färdigvarulager 196 175

Summa varulager 362 311

NOT 14    FORDRINGAR

KO N C E R N E N M O D E R B O L A G E T

MKr 2005-04-30 2004-04-30 2005-04-30 2004-04-30

Kundfordringar 741 609 — —

Fordringar hos koncernföretag — — 526 133

Fordringar hos intresseföretag 1 1 1 1

Övriga fordringar 76 96 0 44

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 404 292 4 13

Löptid kortare än ett år 1 222 998 531 191

Kundfordringar 6 8 — —

Fordringar hos intresseföretag 1 2 1 2

Förutbetalda kostnader 1 — 1 —

Löptid längre än ett år 8 10 2 2

Summa fordringar 1 230 1 008 533 193

I balansposten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ingår för koncernen upplupna intäkter för resultatavräknade projekt med 307 (240) Mkr.

NOT 15    KORTFRIST IGA  PL ACERINGAR

KO N C E R N E N M O D E R B O L A G E T

Mkr 2005-04-30 2004-04-30 2005-04-30 2004-04-30

Likviditetsfond — 155 — 155

Summa kortfristiga placeringar — 155 — 155

NOT 16    EGET  KAPITAL

Omräkningsdifferenser i koncernens Eget Kapital
Mkr 2005-04-30 2004-04-30

Ingående balans 11 5

Årets omräkningsdifferenser -2 6

Utgående balans 9 11

Antal aktier i Elekta AB (publ) A-aktier B-aktier Summa

Ingående antal 2003-05-01 1 187 500 31 068 342 32 255 842

Utnyttjande av teckningsoptioner 698 125 698 125

Inlösen av aktier -1 887 713 -1 887 713

Utgående antal aktier 2004-04-30 1 187 500 29 878 754 31 066 254

Utnyttjande av teckningsoptioner 501 200 501 200

Utgående antal aktier 2005-04-30 1 187 500 30 379 954 31 567 454

Aktiens nominella belopp är 5 kronor. A-aktie berättigar till 10 röster och B-aktie till en röst.

I syfte att uppfylla utdelningspolicyn har Elekta återköpt 224 900 B-aktier. Avsikten är att dessa skall makuleras förutsatt beslut av bolagsstämman i september 2005.

För ytterligare information om Elekta-aktien se sid 62-64.
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NOT 17    ÖVRIGA  AVSÄT TNINGAR

KO N C E R N E N M O D E R B O L A G E T

Mkr 2005-04-30 2004-04-30 2005-04-30 2004-04-30

Avsättningar för pensioner och liknande 21 23 3 7

Garantiriskreserver 64 64 — —

Övriga avsättningar 32 31 3 —

Summa övriga avsättningar 117 118 6 7

Elekta har förmånsbaserade pensionsplaner för vissa anställda i ett fåtal länder. Vanligast är dock avgiftsbestämda planer.

Pensionskostnad, förmånsbaserade pensionsplaner
Mkr 2005-04-30 2005-04-30

Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år –4 –1

Räntekostnad –3 –1

Avkastning på förvaltningstillgångar 0 0

Aktuariella förluster –3 –2

Pensionskostnad förmånsbaserade pensionsplaner –10 –4

Pensionsplanerna fonderas genom försäkringar, fonderna redovisas således inte i Elektas balansräkning.

Förmånsbestämda pensionsplaner
Mkr 2005-04-30 2004-04-30 2005-04-30 2004-04-30

Förmånsbaserade åtaganden, fonderade planer 60 50 24 21

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde –49 –33 –21 –14

Nettovärde fonderade planer 11 17 3 7

Oredovisade aktuariella vinster (+) och förluster (–) — –3 — —

Avsättningar för pensioner, fonderade planer 11 14 3 7

Förmånsbaserade åtaganden, ofonderade planer 10 9 — —

Avsättningar för pensioner, ofonderade planer 10 9 — —

Pensionsskuld förmånsbaserade planer netto 21 23 3 7

Nettopensionsskuldens utveckling
Mkr 2005-04-30 2005-04-30

Ingående balans 2004-05-01 23 7

Ändrad redovisningsprincip 3 —

Pensionskostnad 10 4

Tillskjutna medel från arbetsgivaren –15 –8

Avsättning för pensioner, netto 21 3

Väsentliga aktuariella antaganden
viktade genomsnitt 2005-04-30

Marknadsränta 4,0%

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 4,5%

Framtida årliga löneökningar 2,8%

Garantiriskreserver Övriga  avsättningar

Ingående balans 2004-05-01 64 31

Avsättningar/återföringar 58 5

Ianspråktagna reserver –57 –4

Omräkningsdifferenser –1 0

Utgående balans 2005-04-30 64 32



54 Elekta AB (publ) | Årsredovisning 2004/05

Noter till räkenskaperna

NOT  19    RÄNTEFRIA  SKULDER

KO N C E R N E N M O D E R B O L A G E T

Mkr 2005-04-30 2004-04-30 2005-04-30 2004-04-30

Förskott från kunder 469 295 — —

Leverantörskulder 398 349 29 15

Skulder till koncernföretag — — 456 64

Skatteskulder 69 32 13 5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 695 541 14 13

Övriga räntefria skulder 59 57 1 1

Summa räntefria skulder 1 690 1 274 513 98

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Reserv för tillkommande kostnader för projekt 137 159 — —

Förutbetalda serviceintäkter 273 110 — —

Upplupna kostnader för kommissioner 45 32 — —

Upplupen semesterlöneskuld 43 49 2 2

Upplupna sociala kostnader 8 8 — —

Upplupna räntekostnader 5 3 4 2

Övrigt 184 180 8 9

Summa 695 541 14 13

NOT 18   RÄNTEBÄRANDE  SKULDER

KO N C E R N E N M O D E R B O L A G E T

Mkr 2005-04-30 2004-04-30 2005-04-30 2004-04-30

Skulder till kreditinstitut 820 214 814 207

Skulder till koncernföretag — — 67 66

Skulder för finansiella leaseavtal 8 12 — —

Övriga räntebärande skulder 5 5 — —

Summa räntebärande skulder 833 231 881 273

Förfallostruktur
Mkr 2005-04-30 2004-04-30 2005-04-30 2004-04-30

Inom ett år 667 17 728 66

Inom >1 år < 5 år 166 173 153 166

Efter mer än 5 år 0 41 — 41

Summa 833 231 881 273

Specifikation per valuta
2005-04-30 2005-04-30 2004-04-30 2004-04-30

Valuta Belopp MSEK Belopp MSEK

Brittiska pund, MGBP 0 1 0 2

Euro, MEUR 1 10 1 12

US-dollar, MUSD 115 815 27 210

Japanska yen, MJPY 100 7 100 7

Summa 833 231

Räntebindningstid för skulder till kreditinstitut med beaktande av räntederivat

Mkr 2005-04-30 2004-04-30

< 1år 756 76

>1 år < 2 år — 83

>2 år < 5 år 64 55

Summa 820 214

Räntederivaten har ett ej redovisat marknadsvärde om 1 Mkr.
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NOT 22    ANTAL  ANSTÄLLDA

M E D E L A N TA L  A N S TÄ L L DA VA R AV  K V I N N O R

2004/05 2003/04 2004/05 2003/04

Moderbolaget 16 17 8 9

Dotterbolagen: Sverige 178 160 61 51

Australien 8 — 2 —

Belgien 7 7 1 1

England 420 388 79 73

Finland 25 25 5 6

Frankrike 35 30 4 4

Hongkong 15 14 4 4

Italien 34 33 5 5

Japan 47 49 8 8

Kanada 5 6 — —

Kina 101 90 21 23

Nederländerna 17 16 2 2

Schweiz 5 4 1 1

Spanien 23 22 4 5

Sydafrika 7 7 2 2

Tyskland 54 53 4 4

USA 239 203 66 57

Österrike 13 12 4 3

Summa medelantal anställda 1 249 1 136 281 258

Könsfördelning i styrelse och företagsledning

Styrelsen för Elekta AB bestod till 100 (100) procent av män. Koncernledningen bestod till 100 (100) procent av män.

Sjukfrånvaro i de svenska bolagen

Sjukfrånvaro i de svenska bolagen utgör 4 procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid, varav män 2 procent och kvinnor 7 procent.

54 procent av frånvaron avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 

Sjukfrånvaro för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre är 1, 4 respektive 5 procent.

NOT 20    STÄLLDA  SÄKERHETER

KO N C E R N E N M O D E R B O L A G E T

Mkr 2005-04-30 2004-04-30 2005-04-30 2004-04-30

Säkerheter som ställts för ansvarsförbindelser

Banktillgodohavanden 52 76 43 42

Fordringar 2 — — —

Summa ställda säkerheter 54 76 43 42

NOT 21    ANSVARSFÖRBINDELSER

KO N C E R N E N M O D E R B O L A G E T

Mkr 2005-04-30 2004-04-30 2005-04-30 2004-04-30

Garantier 151 109 94 59

Borgen för dotterbolag — — 232 158

Summa ansvarsförbindelser 151 109 326 217



personaloptionen förverkades. De senast utgivna

optionerna enligt dessa optionsprogram löpte ut i

september 2004. Vid årets slut fanns således inga

utestående tecknings- eller personaloptioner hän-

förliga till optionsprogrammen från 1999-2001.

Under hösten 2004 infördes ett nytt options-

program, Elekta AB 2004 Share Unit Plan, varmed

personaloptioner tilldelades 50 chefer och nyckel-

personer inom Elekta-koncernen. Med undantag

för VD omfattas styrelseledamöter ej av options-

programmet. Personaloptionerna tilldelades

vederlagsfritt men tilldelningen var villkorad av

att optionsmottagaren själv anskaffade ett visst

föreskrivet antal aktier i Elekta på marknaden 

och behåller dessa aktier under optionens löptid.

Personaloptionerna var vidare villkorade av upp-

fyllelse av finansiella mål under räkenskapsåret

2004/05 beroende av i huvudsak rörelseresultatet

(EBIT). Samtliga tilldelade personaloptioner 

förfaller senast den 31 juli 2008. 

Under perioden 1999-2001 erbjöds chefer och

nyckelpersoner inom Elekta-koncernen årligen att

delta i optionsprogram. Med undantag för VD

omfattades styrelseledamöter ej av dessa pro-

gram. Optionsprogrammen var utformade på så

sätt att optionsrätter till nyteckning av B-aktier

(teckningsoptioner) i Elekta AB (publ) har emitte-

rats till ett dotterbolag. Anställda i Sverige erbjöds

förvärva dessa optionsrätter mot betalning av

marknadsmässiga premier baserade på värdering-

ar enligt Black & Scholes-modellen. Teckningsop-

tionerna var fritt överlåtbara och ej beroende av

fortsatt anställning. Anställda i utlandet tilldela-

des vederlagsfritt s.k. personaloptioner som gav

rätt att förvärva nämnda teckningsoptioner till ett

lösenpris om 25 öre per option. Personaloptioner-

na fick inte överlåtas och kunde inte utnyttjas till

förvärv av teckningsoptioner förrän efter en viss

kvalifikationsperiod. Om anställningen upphörde

under kvalifikationsperioden medförde detta att
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Optionsprogram 2001/2004

Emitterade teckningsoptioner 900 000

Förfallodag 2004-09-30
Teckningskurs 147 kr

Utestående 2004-04-30

Teckningsoptioner anställda 148 000
Teckningsoptioner dotterbolag 752 000
Personaloptioner 638 700

Utestående 2005-04-30

Teckningsoptioner anställda —
Teckningsoptioner dotterbolag —
Personaloptioner —

Utnyttjat under året

Teckningsoptioner anställda 501 200
Personaloptioner 371 000

Förfallit under året

Teckningsoptioner 398 800
Personaloptioner 267 700

NOT 23    LÖNER ,  ERSÄT TNINGAR  OCH SOC IAL A  KOSTNADER

LÖ N E R  O C H  E R S ÄT T N I N G A R LÖ N E R  O C H  E R S ÄT T N I N G A R

T I L L  S T Y R E LS E  O C H  V D T I L L  ÖV R I G A  A N S TÄ L L DA

Mkr 2004/05 2003/04 2004/05 2003/04

Moderbolaget 6 6 13 12

Dotterbolagen: Sverige 2 2 86 83

Australien — — 3 —

Belgien 1 1 3 3

England 2 2 198 174

Finland 1 1 8 8

Frankrike 1 1 11 7

Hongkong 3 5 14 9

Italien 1 1 12 12

Japan 2 2 34 34

Kanada — 0 3 3

Kina 0 0 11 9

Nederländerna 1 1 10 10

Schweiz — — 3 2

Spanien 1 1 8 9

Sydafrika 0 0 3 3

Tyskland 1 1 29 29

USA 5 7 152 123

Österrike 1 1 5 5

Summa löner och ersättningar 28 32 606 535

Pensionskostnader moderbolaget 4 4 3 2

Pensionskostnader dotterbolagen 2 1 50 38

Övriga sociala kostnader moderbolaget 2 2 5 4

Övriga sociala kostnader dotterbolagen 4 4 106 96

Summa löner, ersättningar och sociala kostnader 40 43 770 675

Bonus inkluderade i ovanstående löner och ersättningar till styrelse och VD i dotterbolagen uppgår till 5 (5) Mkr och i Moderbolaget till 1 (2) Mkr.

OPTIONSPROGRAM



De blir möjliga att utnyttja med en tredjedel 

årligen av det antal aktier som intjänats från och

med den 1 augusti 2005. Om optionsinnehavares

anställning inom koncernen upphör förfaller

optionen omedelbart till den del den ännu

inte kan utnyttjas och i övrigt förfaller optionen

normalt efter tre månader räknat från anställ-

ningens upphörande. Leverans av aktier enligt

personaloptionsprogrammet har säkerställts

genom att Elekta AB (publ) har emitterat

optionsrätter till nyteckning av 732 000 B-aktier

(teckningsoptioner) till ett dotterbolag. Personal-

option ger således formellt rätt till förvärv av

teckningsoptioner som överlåts från dotterbolaget.

Optionsinnehavaren kan emellertid inte förfoga

över förvärvade teckningsoptioner på annat sätt

än genom omedelbart utnyttjande till teckning 

av aktier. Det totala lösenpriset för att erhålla 

en aktie uppgår till 195,50 kr varav 9 kr utgör 

priset för en teckningsoption och 186,50 kr är

teckningskursen för en aktie.

Utspädningseffekt samt påverkan på resultat

per aktie med anledning av utestående tecknings-

optioner som emitterats för att säkerställa leve-

rans av aktier enligt 2004 års personaloptions-

program framgår i tabellen Data per aktie på

sidan 64.

Principer

Enligt bolagsstämmans beslut utgick arvode till

styrelsen med totalt 1 380 tkr, varav 440 tkr till 

styrelsens ordförande, 60 tkr till ordföranden i

bolagets ersättningskommitté samt 220 tkr 

vardera till externa styrelseledamöter. Dessutom

har ett kommittéarvode om 30 tkr utbetalats till

den andra externa styrelseledamoten i bolagets 

ersättningskommitté. 

Ersättning till verkställande direktören (Laurent

Leksell) och andra ledande befattningshavare

utgörs av grundlön, eventuell bonus (rörlig ersätt-

ning), övriga förmåner samt pension. Med andra

ledande befattningshavare avses den verkställande

ledningen. Den verkställande ledningen bestod

under 2004/05 av totalt 7 personer, varav 4 är

svenska medborgare och 3 personer är utländska

medborgare.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig

ersättning ska stå i proportion till befattnings-
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NOT 23    LÖNER ,  ERSÄT TNINGAR  OCH SOC IAL A  KOSTNADER  FORTS .

Share Unit Plan 2004/2008 (personaloptioner)

Max antal aktier enligt utgivna 
optioner vid tilldelning 712 564

Förfallodag för optioner 2008-07-31
Lösenpris per aktie 195,50 kr

Antal aktier efter avstämda
prestationskrav 558 537

Förfallit under året 
(utöver prestationsavstämning) —
Antal aktier förvärvade under året 
(optionsutnyttjande) —

Antal aktier enligt utestående 
optioner 2005-04-30 558 537

ERSÄT TNINGAR  T ILL  STYRELSE  OCH LEDANDE  BEFAT TNINGSHAVARE

havarens ansvar och befogenhet. För verkställan-

de direktören utgör målbonusen 60 procent av

grundlönen. Om målen överträffas är bonusen

maximerad till 150 procent av målbonusen.

För övriga ledande befattningshavare utgör mål-

bonusen mellan 40-110 procent av grundlönen

och är tillika maximerad till 150 procent av mål-

bonusen. Den rörliga ersättningen baseras på

utfallet i förhållande till finansiella och individu-

ellt uppsatta mål. Bonus för ledande befattnings-

havare är ej pensionsgrundande. 

Laurent Leksell fortsätter efter den 1 maj 2005

som heltidsanställd i bolaget med oförändrade

villkor. Ersättning till tillträdande verkställande

direktören (Tomas Puusepp) för räkenskapsåret

2005/06 inkluderar en grundlön om 2,1 Mkr per 

år och en målbonus om 1,5 Mkr. Om målen över-

träffas är bonusen maximerad till 150 procent av

målbonusen. Årligen görs en pensionsavsättning

på 35 procent av grundlönen. 

Kommentar till tabellen ovan

Rörlig ersättning avser till verksamhetsåret 2004/05

hänförlig bonus, vilken dels har utbetalats kvar-

talsvis under verksamhetsåret, delvis utbetalas

under 2005/06. Övriga förmåner avser bilförmån. 

värde på personaloptionen har dock beräknats

baserat på Black & Scholes värderingsmodell för

optioner. Beräkningen har baserats på ett aktie-

pris om 188 kronor och en förväntad volatilitet

om 30 procent. Med anledning av att personal-

optionerna inte får överlåtas samt den risk som

föreligger för att personaloptionen helt eller delvis

skall förfalla innan den ursprungliga löptidens

slut på grund av anställnings- och prestationskrav,

har det värde som framräknats i enlighet med

Black & Scholes modellen reducerats med 

30 procent. Det teoretiska värdet vid tilldelning

har beräknats till 34,20 kronor per aktie som 

personaloptionen berättigar till. 

Bonus och optionsinnehav

Elektas årliga (1-åriga) bonussystem omfattar 

chefer på såväl koncern- som operationell nivå.

Cheferna mäts såväl på koncernens som det egna

ansvarsområdets resultat i förhållande till budget

samt individuellt uppsatta funktionella mål. Om

bonusmålen överträffas är bonusen maximerad

till 150 procent av målbonusen. 

Vidare innehar verkställande direktören och

andra ledande befattningshavare optioner i bola-

get vilka ger möjlighet till förvärv av aktier enligt

tabellen till höger.

Kommentar till tabellen

Personaloptionerna har inget marknadsvärde

eftersom de inte är överlåtbara. Ett teoretiskt

Program 2004/2008

Efter avstämning av prestationskrav
Max antal aktier Antal Teoretiskt värde

vid tilldelning aktier vid tilldelning, kr

Verkställande direktören 29 578 23 184 792 893
Andra ledande befattningshavare 159 544 125 056 4 276 915

Summa 189 122 148 240 5 069 808

Ersättningar och övriga förmåner under året

tkr Grundlön Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensionskostnad Summa

Verkställande direktören 2 587 1 430 89 3 814 7 920
Andra ledande befattningshavare 9 225 6 591 408 1 434 17 658

Summa 11 812 8 021 497 5 248 25 578



bolagets sida rätt till avgångsvederlag om 3 årslö-

ner, inklusive pensionsförmån, övriga ersättningar

under 3-4 år samt fyra gånger årsbonus beräknad

som genomsnittlig utbetald årsbonus under den

senaste 3-årsperioden. Dessutom äger verkställan-

de direktören rätt till avgångsvederlag vid egen

uppsägning föranledd av vissa mer genomgripan-

de ägarförändringar. Avgångsvederlaget är ej

antastbart. Övriga ledande befattningshavare har

uppsägningstider på 6-12 månader.

Berednings- och beslutsprocess

Elektas Executive Compensation Committee (ECC)

har under året givit styrelsen rekommendationer

gällande principer för utformningen av koncernens

kompensationssystem samt ersättning till ledande

befattningshavare och högre chefer. 

Rekommendationerna har innefattat utformning

av bonussystem, fördelning mellan fast och rörlig

ersättning samt storleken på eventuella löneök-

ningar. ECC har vidare föreslagit kriterier för

bedömning av prestationer för ledande befattnings-

havare och högre chefer. Styrelsen har diskuterat

förslagen från ECC och fattat beslut med ledning

av givna rekommendationer. Ersättningar till verk-

ställande direktören för verksamhetsåret 2004/05

har beslutats av styrelsen som helhet utan del-

tagande av den verkställande direktören. Elektas

ECC består av styrelsens ordförande, en oberoende

styrelsemedlem och verkställande direktören.

Koncernens personaldirektör är föredragande.

Villkor och riktlinjer för personaloptions-

tilldelningen i Share Unit Plan 2004/2008 

beslutades av 2004 års ordinarie bolagsstämma.

Pensioner och avgångsvederlag

Förmånsbestämda pensioner

Verkställande direktören (Laurent Leksell) äger

rätt att påkalla pensionering från 60 års ålder

med ersättning motsvarande 70 procent av

grundlönen vid avgångstillfället. Pensionsförmå-

nen tryggas genom försäkring.

Avgiftsbestämda pensioner

De övriga ledande befattningshavare som är 

pensionsberättigade har avgiftsbestämda pensions-

avtal. Pensionering sker för de ledande befatt-

ningshavare som är svenska medborgare vid 65

års ålder och för övriga enligt respektive lands

pensionsålder eller särskild överenskommelse.

Avgångsvederlag

Verkställande direktören har vid uppsägning från
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Noter till räkenskaperna

NOT  24    OPERAT IONELL  LEAS ING

Årets hyreskostnader uppgick till 50 (46) Mkr. Kontrakterade hyresbetalningar för verksamhetsåret 2005/06 

uppgår till 71 Mkr och för åren 2006/07-2009/10 181 Mkr och tid därefter till 118 Mkr.

NOT 25   ARVODEN OCH ERSÄT TNINGAR  T ILL  REV IS IONSBOL AG

KO N C E R N E N M O D E R B O L A G E T

Mkr 2004/05 2003/04 2004/05 2003/04

Revisionsarvoden Deloitte & Touche 6 5 1 2

Övriga ersättningar Deloitte & Touche 9 *                                       1 9 *                                       1

Summa 15 6 10 3

*Övriga tjänster avser i allt väsentligt rådgivning inom revisionsnära områden som redovisning och skatt 

samt biträde med granskning i samband med förvärv.

NOT 23    LÖNER ,  ERSÄT TNINGAR  OCH SOC IAL A  KOSTNADER  FORTS .



Förslag till vinstdisposition

Vi har granskat årsredovisningen, kon-
cernredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning i Elekta AB (publ) för räken-
skapsåret 2004-05-01–2005-04-30. Det
är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för räkenskapshand-
lingarna och förvaltningen och för att
årsredovisningslagen tillämpas vid upp-
rättandet av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Vårt ansvar är att
uttala oss om årsredovisningen, koncern-
redovisningen och förvaltningen på
grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med
god revisionssed i Sverige. Det innebär att
vi planerat och genomfört revisionen för
att i rimlig grad försäkra oss om att årsre-
dovisningen och koncernredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
En revision innefattar att granska ett

urval av underlagen för belopp och
annan information i räkenskapshandling-
arna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens
och verkställande direktörens tillämpning
av dem samt att bedöma de betydelseful-
la uppskattningar som styrelsen och verk-
ställande direktören gjort när de upprät-
tat årsredovisningen och koncernredovis-
ningen samt att utvärdera den samlade
informationen i årsredovisningen och
koncernredovisningen. Som underlag för
vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören är ersätt-
ningsskyldig mot bolaget. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt
har handlat i strid med aktiebolagslagen,

årsredovisningslagen eller bolagsordning-
en. Vi anser att vår revision ger oss rimlig
grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredo-
visningen har upprättats enligt årsredo-
visningslagen och ger därmed en rätt-
visande bild av bolagets och koncernens
resultat och ställning i enlighet med god
redovisningssed i Sverige. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens och koncernredovisningens
övriga delar.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fast-
ställer resultaträkningen och balansräk-
ningen för moderbolaget och för koncer-
nen, disponerar vinsten i moderbolaget
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
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Styrelsen och verkställande direktören föreslår:

att till aktieägarna utdelas 6,60 per aktie* 208 500 296 kr

samt att återstående belopp balanseras 662 850 727 kr

Totalt 871 351 023 kr
* Det totala utdelningsbeloppet kan komma att förändras fram 
till avstämningstidpunkten, beroende på utnyttjande av teckningsoptioner.

Fritt eget kapital i Moderbolaget är:

Dispositionsfond 547 960 399 kr

Balanserade vinstmedel 302 801 341 kr

Årets resultat 20 589 283 kr

Totalt 871 351 023 kr

Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Elekta AB (publ) organisationsnummer 556170-4015.

LAURENT LEKSELL

S TO C K H O L M  D E N  1 8  AU G U S T I  2 0 0 5

Deloitte & Touche AB

LARS SVANTEMARK
Auktoriserad revisor

S TO C K H O L M  D E N  1 8  AU G U S T I  2 0 0 5

TOMAS PUUSEPP
Verkställande direktör

TOMMY H KARLSSONAKBAR SEDDIGH
Styrelsens ordförande

CARL G. PALMSTIERNA

HANS BARELLA

MAGNUS SCHMIDT
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Fem °arsöversikt, nyckeltal 
och definitioner
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Resultaträkning Mkr 2000/01* 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05

Nettoomsättning 2 160 2 738 2 781 2 900 3 152
Rörelsens kostnader –2 068 –2 531 –2 458 –2 594 –2 803

Rörelseresultat 92 207 323 306 349
Finansnetto –23 14 –6 19 14

Resultat efter finansiella poster 69 221 317 325 363
Skatter –29 –78 –88 –77 –122
Minoritet 2 2 5 — —

Årets resultat 42 145 234 248 241

Kassaflöde Mkr 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05

Rörelseflöde 140 265 315 372 420
Rörelsekapitalförändring 128 –128 46 76 –12

Kassaflöde från den löpande verksamheten 268 137 361 448 408
Investeringar och avyttringar –42 –24 –73 –85 –1 450

Kassaflöde efter investeringar 226 113 288 363 –1 042

Balansräkning Mkr 2001-04-30* 2002-04-30 2003-04-30 2004-04-30 2005-04-30

Immateriella anläggningstillgångar 415 388 408 372 1 895
Materiella anläggningstillgångar 94 87 83 134 189
Finansiella anläggningstillgångar 18 22 16 16 22
Varulager 224 269 258 311 362
Fordringar 1 086 1 234 1 110 1 092 1 266
Likvida medel 434 536 1 087 1 151 744

Summa tillgångar 2 271 2 536 2 962 3 076 4 478

Eget kapital 887 1 272 1 445 1 413 1 674
Minoritet 8 6 0 — 0
Avsättningar 76 90 110 158 281
Konvertibelt förlagslån 226 — — — —
Övriga räntebärande skulder 47 35 252 231 833
Räntefria skulder 1 027 1 133 1 155 1 274 1 690

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 271 2 536 2 962 3 076 4 478

* Omarbetad avseende ny redovisningsprincip för skatter.
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Definitioner

Rörelsemarginal Rörelseresultat i 

förhållande till nettoomsättning.

Vinstmarginal Resultat efter 

finansiella poster i förhållande till netto-

omsättning.

Sysselsatt kapital Balansomslutningen

minskad med avsättningar 

och räntefria skulder.

Soliditet Eget kapital inklusive 

minoritet i förhållande till balans-

omslutningen.

Nettolåneskuld Räntebärande 

skulder minus likvida medel.

Skuldsättningsgrad Nettolåneskuld

i förhållande till eget kapital 

inklusive minoritet.

Räntetäckningsgrad Resultat 

efter finansiella poster plus 

finansiella kostnader i förhållande 

till finansiella kostnader. 

Räntabilitet på eget kapital Årets 

resultat i förhållande till genomsnittligt

eget kapital.

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella poster plus

finansiella kostnader i förhållande till

genomsnittligt sysselsatt kapital.

Kapitalomsättningshastighet

Nettoomsättning dividerat med genom-

snittlig balansomslutning.

Medelantal anställda Genomsnittligt

antal anställda beräknat efter normal

arbetstid per år.

Resultat per aktie Årets resultat i förhål-

lande till genomsnittligt antal aktier.

Kassaflöde per aktie Kassaflöde efter

investeringar i förhållande till genom-

snittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie Eget kapital 

i förhållande till antalet aktier vid 

årets slut.

Förädlingsvärde per anställd

Rörelseresultat med tillägg för 

lönekostnader och lönebikostnader 

delat med genomsnittligt antal 

anställda.

Kassaflöde efter löpande
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Avskrivningar
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Nyckeltal 2000/01* 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05

Orderingång, Mkr 2 402 2 927 3 186 3 262 3 558
Orderstock, Mkr 2 112 2 317 2 411 2 728 3 493
Rörelsemarginal, % 4 8 12 11 11
Vinstmarginal, % 3 8 11 11 12
Eget kapital, Mkr 887 1 272 1 445 1 413 1 674
Sysselsatt kapital, Mkr 1 168 1 313 1 697 1 644 2 507
Nettolåneskuld, Mkr –161 –501 –835 –920 89
Soliditet, % 39 50 49 46 37
Skuldsättningsgrad, ggr –0,18 –0,39 –0,58 –0,65 0,05
Räntetäckningsgrad, ggr 2,6 12,7 22,8 21,6 24,8
Räntabilitet på eget kapital, % 5 13 17 17 16
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 10 19 22 20 20
Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,0 1,2 1,0 0,9 0,9
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, Mkr 50 32 78 99 85
Avskrivningar, Mkr –74 –62 –68 –88 –106
Medelantal anställda 807 922 1 011 1 136 1 249

* Omarbetad avseende ny redovisningsprincip för skatter.
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aktier. Genomsnittligt antal omsatta
aktier per dag under perioden uppgick
till 111 561 (134 535). Den ovan 
angivna omsättningen är baserad på 
de transaktioner som noteras i SAX-
systemet. Detta torde innebära att den
reella omsättningen av Elekta-aktien är
högre. Börsvärdet per 30 april 2005
uppgick till 7 836 (4 241) Mkr.

Utdelningspolitik

Elekta har som mål att ge aktieägarna
en god avkastning och värdetillväxt.
Målet är att distribuera 20 procent eller
mer av nettovinsten i form av utdelning,
aktieåterköp eller motsvarande åtgärd.
Till grund för utdelningsbeslut ligger
Elektas finansiella ställning, lönsamhets-
utveckling, tillväxtpotential samt 
investeringsbehov.

Aktiekapitalet i Elekta uppgår den 
30 juni 2005 till 157 837 270 kronor
fördelat på 1 187 500 A-aktier och 
30 379 954 B-aktier. En A-aktie berätti-
gar till tio röster och en B-aktie berätti-
gar till en röst. Samtliga aktier medför
lika rätt till andel i bolagets tillgångar
och vinst. Varje aktie har ett nominellt
värde av fem kronor. A-aktierna omfat-
tas enligt §13 i bolagsordningen av
hembud. Samtliga A-aktier ägs idag av
Laurent Leksell. Vid bolagsstämma får
varje röstberättigad rösta för fulla anta-
let av denne ägda och företrädda aktier
utan begränsning i röstetalet.

Börshandel

Elektas B-aktie är sedan 1994 noterad
på Stockholmsbörsens A-lista. Den 
totala omsättningen av Elekta-aktier 
på Stockholmsbörsen under perioden 
1 maj 2004–30 april 2005 uppgick till
28,1 (33,0) miljoner aktier. Detta mot-
svarar 90 (101) procent av totalt antal
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Elekta-aktien

Aktiekapitalets förändring fram till 30 juni 2005

Totalt antal Totalt aktie-

År Transaktion aktier kapital, tkr

1994 Nyemission 7 397 180 36 986

1994 Utnyttjande av teckningsoptioner 7 897 180 39 486

1997 Nyemission 9 871 475 49 357

1997 Nyemission 10 497 451 52 487

1999 Nyemission 20 994 902 104 975

2000 Kvittningsemission 27 853 617 139 268

2001 Konvertering av förlagsbevis 31 661 867 158 309

2001 Utnyttjande av teckningsoptioner 31 678 867 158 394

2002 Utnyttjande av teckningsoptioner 32 175 142 160 876

2003 Utnyttjande av teckningsoptioner 32 953 967 164 770

2004 Aktieinlösen 31 066 254 155 331

2004 Utnyttjande av teckningsoptioner 31 567 454 157 837

Optionsprogram 2004/2008

Utgivna teckningsoptioner 558 537

Utestående optioner 30 juni 2005 558 537

Teckningstid 2005-08-01– 2008-07-31

Optionspris 9,00 kr

Teckningskurs 186,50 kr

Ägarstruktur 30 juni 2005

Andel i % Andel i % Medelantal
Aktieinnehav  Antal av aktie- Antal av aktie- aktier per
antal aktier aktieägare ägare aktier kapital aktieägare

1 – 500 6 587 82,7 832 302 2,6 126

501 – 1 000 585 7,3 468 523 1,5 801

1 001 – 10 000 556 7,0 1 743 558 5,5 3 136

10 001 – 100 000 173 2,2 5 558 377 17,6 32 129

100 001 – 65 0,8 22 964 694 72,8 353 303

Totalt  7 966 100,0 31 567 454 100,0 3 963

Källa VPC

Teckningsoptioner

Under hösten 2004 infördes ett nytt
optionsprogram, Elekta AB 2004 Share
Unit Plan, varmed personaloptioner 
tilldelades 50 chefer och nyckelpersoner
inom Elekta-koncernen. Med undantag
för VD omfattas styrelseledamöter ej 
av optionsprogrammet. Personaloptio-
nerna tilldelades vederlagsfritt men 
tilldelningen var villkorad av att
optionsmottagaren själv anskaffade 
ett visst föreskrivet antal aktier i Elekta
på marknaden och behåller dessa 
aktier under optionens löptid. Personal-
optionerna var vidare villkorade av
uppfyllelse av finansiella mål under
räkenskapsåret 2004/05 beroende av i
huvudsak rörelseresultatet (EBIT).
Samtliga tilldelade personaloptioner 
förfaller senast den 31 juli 2008. De 
blir möjliga att utnyttja med en tredjedel
årligen från och med den 1 augusti
2005. Om optionsinnehavares anställ-
ning inom koncernen upphör förfaller
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optionen omedelbart till den del den
ännu inte kan utnyttjas och i övrigt 
förfaller optionen normalt efter tre
månader räknat från anställningens
upphörande. Leverans av aktier enligt
personaloptionsprogrammet har säker-
ställts genom att Elekta AB (publ) har
emitterat optionsrätter till nyteckning av
732 000 B-aktier (teckningsoptioner) till
ett dotterbolag. Personaloption ger såle-
des formellt rätt till förvärv av teck-
ningsoptioner som överlåts från dotter-
bolaget. Optionsinnehavaren kan emel-
lertid inte förfoga över förvärvade
teckningsoptioner på annat sätt än
genom omedelbart utnyttjande till teck-
ning av aktier. Det totala lösenpriset för
att erhålla en aktie uppgår till 195,50 kr
varav 9 kr utgör priset för en tecknings-
option och 186,50 kr är teckningskur-
sen för en aktie.

Årsredovisning 2004/05 | Elekta AB (publ)

Aktiernas fördelning 30 juni 2005
Andel i % av 

Aktieslag Antal aktier Antal röster kapital röster

A-aktier 1 187 500 11 875 000 3,8 28,1

B-aktier * 30 379 954 30 379 954 96,2 71,9

Totalt 31 567 454 42 254 954 100,0 100,0

* varav 224 900 återköpta av Elekta

Aktiernas fördelning efter fullt utnyttjande av teckningsoptioner
Andel i % av 

Aktieslag Antal aktier Antal röster kapital röster

A-aktier 1 187 500 11 875 000 3,7 27,7

B-aktier 30 938 491 30 938 491 96,3 72,3

Totalt 32 125 991 42 813 491 100,0 100,0

De största ägarna 30 juni 2005
Andel i % av 

Ägare  Antal aktier röster kapital 

Laurent Leksell med familj och bolag 2 444 393 31,1 7,7

Nordea Bank SA (Luxemburg) 1 534 950 3,6 4,9

Robur Aktiefonder 1 251 794 3,0 4,0

Threadneedle Investments 

(Storbritannien) 1 048 675 2,5 3,3

Oppenheimer fonder (USA) 700 000 1,7 2,2

SHB/SPP fonder 653 533 1,5 2,1

AMF Pension 475 000 1,1 1,5

Första AP-fonden 450 350 1,1 1,4

Carnegie fonder (Luxemburg) 442 420 1,0 1,4

Afa Försäkring 418 063 1,0 1,3

Övriga 22 148 276 52,4 70,2

Totalt 31 567 454 100,0 100,0

Tabellen ovan listar de 10 största kända ägarna i Elekta AB per den 30 juni 2005. 

Andelen utländskt ägande uppgick till 61 procent. Mörkertalet i detta ägande 

uppgick till 73 procent och det är därför möjligt att det finns stora ägare med 

oredovisade innehav. Inga utländska ägare har dock ”flaggat” för innehav över 

5 procent. Andelen svenskt institutionellt ägande uppgick till 22 procent.  Källa: VPC
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Elekta-aktien

Aktiekursens utveckling

Elekta B-aktien SIX Generalindex SIX  Medicinsk Teknik Antal omsatta aktier, 1000-tal
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Data per aktie

2000/01* 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05

Vinst

före utspädning, kr 1,52 4,66 7,29 7,63 7,69

efter utspädning, kr 1,89 4,56 7,14 7,63 7,67

Kassaflöde 

före utspädning, kr 8,11 3,64 8,99 11,14 –33,26**

efter utspädning, kr 7,90 3,63 8,81 11,14 –33,19**

Eget kapital 

före utspädning, kr 31,84 40,03 44,79 45,49 53,41

efter utspädning, kr 35,03 39,89 44,58 45,49 55,90

Utdelning, kr — — — — 6,60

Börskurs Elekta B per 30 april, kr 62,00 90,00 89,00 136,50 250,00

Börsvärde per 30 april, Mkr 1 727 2 859 2 871 4 241 7 836

Lägsta börskurs, kr 15,50 57,00 65,00 86,00 136,00

Högsta börskurs, kr 63,00 109,50 105,50 158,00 280,00

Genomsnittligt vägt antal aktier

före utspädning, tusental 27 854 31 048 32 019 32 585 31 330

efter utspädning, tusental 31 662 32 504 32 694 32 585 31 394

Antal aktier 30 april

före utspädning, tusental 27 854 31 765 32 256 31 066 31 343

efter utspädning, tusental 31 662 33 084 32 988 31 066 31 901

* Omarbetad avseende ny redovisningsprincip för skatter.

** Exklusive förvärvet av IMPAC 10,92 kr före utspädning och 10,89 kr efter utspädning.

Utspädning 2004/05 avser optionsprogram 2004/2008. Utspädning 2001/02 och 2002/03 avser optionsprogram 1999/2002 och 2000/2003. Teckningsoptionerna har inte

givit upphov till utspädning för tidigare år. Påspädning som redovisas 2000/01 avser effekt av konvertibelprogram som konverterats 2001. 
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Ordlista

Läsanvisning

AVM Arteriovenösa missbildningar, kärlmissbildningar i hjärnan vilka ofta är medfödda.

Benign Medicinsk term som främst används för att beskriva en tumör som 
”godartad”. Motsatsen till benign är malign, ”elakartad”.

Bildstyrd strålterapi Strålbehandling av cancer där hög precision och tillförlitlighet uppnås
(Image guided radiation genom att målets läge fastställs med hjälp av röntgenbilder som tas 
therapy, IGRT) vid behandlingstillfället.

Cancer Okontrollerad och onormal tillväxt av celler.

Cellgiftsbehandling Behandling av tumörsjukdomar med hjälp av kemikalier, som slår ut sjuka celler.

Cytostatika Cellgifter (se Cellgiftsbehandling).

CT/Datortomografi En röntgenmetod att via skiktbildning med hjälp av datateknik 
få fram anatomiska strukturer.

EEG elektroencefalografi Mätning av hjärnans elektriska aktivitet.

Epilepsi Tillstånd med upprepade, plötsliga störningar i hjärnans funktion.

Epileptogena zoner De områden i hjärnan från vilka epileptiska anfall utgår.

Fraktion Del av den totala stråldos som levereras vid en dagligbehandling.

Funktionella sjukdomar Sjukdomar i det centrala nervsystemet.

fMRI Funktionell Fungerar som MRI men man studerar förändringar i blodflödet
magnetröntgen och får därigenom också ett mått på nervcellsaktivitet.

Gammaknivskirurgi Strålkirurgi med Leksell Gamma Knife®.

IGRT Se bildstyrd strålterapi.

IMRT Intensitetsmodulerad strålbehandling av cancer (Intensity Modulated 
Radiation Therapy). Strålbehandling av cancer där istället för att behandlas 
med en enda, stark och enhetlig stråle, patienten bestrålas med många, 
ytterst små strålar, som var och en kan ha olika intensitet.

Incidens Antalet nytillkomna fall av en sjukdom i en befolkning under en viss period.

Invasiv En teknik som penetrerar hud, skallben etc. Motsats: icke-invasiv (oblodig).

Kraniofaryngiom Benign tumör på hypofysen.

Linjäraccelerator Utrustning för att generera och rikta joniserande strålning för strålbehandling av cancer.

Magnetencefalograf Kartlägger i realtid funktionen hos olika delar i hjärnan genom att 
(MEG) mäta och registrera hjärncellers magnetfält.

Malign Medicinsk term för elakartad tumör, kan sprida sig genom metastas. Motsats är benign.

Meningiom Tumörer som utgår från hjärn- eller ryggmärgshinnorna, meningerna.

Metastas Dottertumör i annan del av kroppen, orsakad av spridning av cancerceller från 
den primära cancertumören.

MRI/Magnetröntgen (MR) Mäter skillnaden i vätskeinnehåll i olika delar av kroppen med hjälp av magnetfält.

Multibladskollimator Ett tillbehör till linjäracceleratorn som fungerar som en ”bländare” till 
behandlingsstrålen. Med ett stort antal individuellt justerbara metallblad, 
kan strålens form anpassas efter det område läkaren önskar bestråla.

Neurologi Läran om nervsystemet och dess sjukdomar.

Neurokirurgi Kirurgi i hjärnan eller övriga delar av centrala nervsystemet.

Onkologi Läran om tumörsjukdomar.

PACS – Picture Archival Kommunikationssystem för bildarkivering och bildhantering.
Communications System

Parkinsons sjukdom Darrning och skakning samt muskelstelhet med förändrade rörelser 
och hållning hos patienten.

Prevalens Det totala antalet fall av en sjukdom i en befolkning vid ett visst tillfälle.

PET/Positronemissions Att med hjälp av emitterade positroner få fram en skiktröntgenbild 
tomograf av organ i kroppen.

Stereotaxi En teknik där man utifrån ett fast koordinatsystem kan bestämma en punkts 
läge genom att ange koordinaterna i höjd-, djup-, och sidled.

Stereotaktisk Strålbehandling av cancer där hög precision och tillförlitlighet uppnås genom att 
strålterapi (SRT) strålningen levereras baserat på ett fast koordinatsystem utanför patientens kropp.

Strålkirurgi En icke-invasiv (oblodig) kirurgi, där höga engångsdoser av joniserande, 
precis strålning ersätter kirurgiska instrument.

Strålterapi/Radioterapi Upprepad (fraktionerad) strålbehandling av cancer med joniserande strålning.

Trigeminusneuralgi Kronisk ansiktssmärta, värk i den tregrenade ansiktsnerven.
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Huvudkontor
Stockholm
Tel 08-587 254 00
Fax 08-587 255 00
info@elekta.com

Nordamerika
Atlanta, USA
Tel +1 770 300 9725
Fax +1 770 448 6338
info.america@elekta.com

Europa, Sydamerika, 
Afrika & Mellanöstern
Crawley, Storbritannien
Tel +44 1293 544 422
Fax +44 1293 654 321
info.europe@elekta.com

Japan
Kobe, Japan
Tel +81 78 241 7100
Fax +81 78 271 7823
info.japan@elekta.com

Asien & Australien
Hongkong, Kina
Tel +852 2891 2208
Fax +852 2575 7133
info.asia@elekta.com
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