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Providence Health System, en amerikansk sjukhusorganisation som driver 
18 sjukhus i fyra delstater i nordvästra USA, har valt Elektas avancerade 
kliniska lösningar inom både strålbehandling av cancer och stereotaktisk 
strålkirurgi. Providence har tecknat ett femårigt exklusivt ramavtal med 
Elekta, vilket initialt omfattar 13-15 linjäracceleratorsystem. 
 
”Providence använde ett flertal urvalskriterier vid valet av Elektas produkter”, 
förklarar David Hunter, inköpschef på Providence.”Bland annat pålitlighet, 
produktportföljens bredd, kapacitet och kundnöjdhet inom service samt 
värdeförhöjande kringtjänster. Elekta lyssnade på våra behov och visade prov på 
stort engagemang. Vi är nöjda med att kunna erbjuda innevånarna i de stater där 
vi verkar de teknologiskt mest avancerade lösningarna inom såväl ickeinvasiv 
neurokirurgi som strålterapi av cancer. Behandlingsmetoder som både är effektiva 
och skonsamma för patienten.”  
 
Elektas unika kliniska erfarenheter inom bildstyrd och stereotaktisk strålterapi 
sträcker sig mer än 30 år tillbaka i tiden. Baserat på denna erfarenhet och på nya 
innovationer, leder Elekta utvecklingen av nya och avancerade metoder för ultra-
precis strålbehandling. 
 
”Vi är stolta över att en sjukhusorganisation med Providence status har valt att 
teckna ett exklusivt kontrakt med Elekta” säger Anthony De Carolis, Elektas 
regionchef för Nordamerika. ”Baserat på erfarenheter av andra leverantörer har 
Providence dragit slutsatsen att Elekta är den leverantör som bäst kan möta både 
de högt ställda kliniska och affärsmässiga kraven från deras medlemssjukhus.” 
avslutar Anthony De Carolis. 
 
Elektas kliniska lösningar för strålterapi av cancer och stereotaktisk strålkirurgi är 
nu tillgängliga för 80 procent av de sjukhus som erbjuder strålterapi i USA. Detta  
tack vare ett flertal kontrakt med landets största inköpsorganisationer (Group 
Purchasing Organisations, GPOs). 
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För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
 
Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),  
Tel: 0733-611000, e-mail: peter.ejemyr@elekta.com 
 
Om Providence Health System 
 
Providence Health System erbjuder omfattande sjukvårdstjänster i de fyra staterna Alaska, Washington, 
Oregon och Kalifornien. Dessa tjänster innefattar bland annat akut- och primärvård, öppenvård, 
hemvård, hospis, drogberoendekliniker, psykiatri, sjukhem, prevention, hälso- och företagsvård, 
vårdhem, med mera. 
 



 
 

Providence Health System driver 17 akutsjukhus, 12 fristående långtidssjukhus och 19 sjukhem och 
boendeservice för personer med låg inkomst och specialbehov. Providence arbetar också i nära 
samarbete med sitt nätverk av läkarorganisationer och står bakom hälsoplaner för mer än 853 000 
medlemmar och andra berättigade innevånare i Oregon och sydvästra Washington. 
 
Providence sjukvårdssystem i de fyra staterna är indelat i tjänstesektorer med närmare 34 000 
anställda som verkar i respektive geografisk område. Organisationen har sitt huvudkontor i Seattle, 
Washington. 
 
 
Om Elekta 
 
Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, 
heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av 
sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, 
vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten. 
 
Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi 
samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av 
IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara 
för cancerbehandling.  
 
Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota 
cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella 
sjukdomar. 
 
Elekta-koncernen har ca. 1 700 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. 
Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på 
www.elekta.com. 
 


