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MedAssets Supply Chain Systems, en av de snabbast växande 
inköpsorganisationerna (GPOs) inom amerikansk sjukvård, har tecknat ett 
ramavtal med Elekta och dess dotterbolag IMPAC Medical Systems 
avseende utrustning för strålbehandling av cancer samt IMPACs IT-
lösningar för cancerbehandling.  
 
MedAssets är först i raden av amerikanska inköpsorganisationer att teckna 
kontrakt med både Elekta och IMPAC sedan företagen slogs samman under 2005. 
Avtalet omfattar bland annat Elektas revolutionerande behandlingssystemet för 
cancer, Elekta Synergy® samt MOSAIQ™, IMPACs IT-system för cancervård. 
Dessutom har MedAssets sedan tidigare ett kontrakt avseende Elektas produkter 
för stereotaktisk neurokirurgi inklusive Leksell Gamma Knife®.     
 
“ Vi försöker hela tiden att erbjuda våra kunder de bästa lösningar som finns 
tillgängliga på marknaden och det kan vi göra genom vårt avtal med Elekta”, säger 
Jerry Allen, ansvarig för radiologi tjänster inom strålbehandling av cancer och 
hjärt-kärlsjukdomar på MedAssets Supply Chain Systems. 
 
Avtalet med MedAssets förstärker Elektas starka relation med GPO-marknaden. 
Majoriteten av de 10 viktigaste inköpsorganisationerna inom amerikansk sjukvård 
har nu avtal med Elekta inom strålbehandling av cancer, stereotaktisk strålkirurgi 
och kompletterande neurokirurgiska produkter. 
 
“Sjukhusen upplever en intensiv press att vara konkurrenskraftiga både vad gäller 
att få patienter remitterade till sig och att attrahera och behålla den absolut bästa 
personalen”, säger Anthony De Carolis, VD för Elekta, Inc. och ansvarig för 
Elektakoncernen verksamhet i USA. “Elektas beprövade och världsledande kliniska 
lösningar gör det möjligt för sjukhus och kliniker att både erbjuda bättre 
patientvård och att utveckla verksamheten inom sitt upptagningsområde.” 
 
“MedAssets kunder blir bland de första i USA som kan dra nytta av det nära 
samarbetet och den gemensamma utvecklingen mellan Elekta och IMPAC”, säger 
Jay Hoey, VD för IMPAC. “IMPACs IT-lösningar inom cancersjukvården integreras 
med Elektas strålbehandlingslösningar för att förbättra behandlingsresultatet och 
underlätta arbetsflödet till nytta både för patienten och för sjukhuset.”   
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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 MedAssets 
 
MedAssets, med huvudkontor i Atlanta, Georgia hjälper vårdgivare att förbättra sin lönsamhet och sina 
kassaflöden genom förändringar av intäktsflöden och inköpsrutiner samt genom införandet av 
teknologier och tjänster för beslutsstöd. Som strategisk affärspartner kan MedAssets ersätta inköp från 
flera leverantörer och därmed minska inköpskostnader samt öka patientintäkterna. Mer information om 
MedAssets finns på www.medassets.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. 
 


