
 
 

 
 
 
ELEKTA UTSER NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖR IMPAC. DEN TIDIGARE 
VDn UTSEDD TILL GLOBAL CHEF FÖR PRODUKTUTVECKLING FÖR HELA 
ELEKTAKONCERNEN  
 
PRESSMEDDELANDE  
Stockholm den 26 september 2005 
 
Elekta har utsett James P. Hoey till ny verkställande direktör för IMPAC 
Medical Systems, Inc., ett helägt dotterbolag till Elekta och världsledande 
leverantör av IT-system för cancervården. James P. Hoey är en av IMPACs 
tre grundare och har arbetat i ledningen för företaget sedan 1990, senast 
som Chief Operating Officer. Han har spelat en avgörande roll för 
utvecklingen av IMPAC till dess ledande position på marknaden för 
informations- och bildhanteringssystem för cancervården. 
 
Joseph K. Jachinowski, tidigare VD för IMPAC, har utsetts till Executive Vice 
President Product Creation för hela Elektakoncernen. Hans nya roll inkluderar nu 
produktansvar för samtliga Elektas produktlinjer, inklusive Elekta Synergy®, Leksell 
Gamma Knife® och Elekta Neuromag® samt även IMPACs portfölj av 
mjukvarusystem. Joseph K. Jachinowski, också han en av IMPACs grundare, har 
omfattande erfarenhet inom produktutveckling och tar med stor entusiasm sig an 
den nya utmaningen.  
 
Den nya organisationen kommer att understödja Elektas ansträngningar att 
realisera de inneboende synergierna mellan de två bolagen. ”IMPACs fortsatta 
uppgift är att förse kunderna med överlägsen informationsteknologi för 
cancervården” kommenterar James P. Hoey. 
 
Joseph K. Jachinowski tillägger ”Utvecklingsarbetet inom Elekta möjliggör för oss 
att ta ett bredare grepp kring cancervårdens behov och att bättre samordna 
koncernens expertis och resurser. Vår installerade bas av elektroniska 
journalsystem, integrerade med behandlingsutrustning från ett flertal olika 
leverantörer, ger oss möjlighet att erbjuda ett unikt perspektiv på effektivisering av 
cancervården.” 
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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 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. 
 


