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Vejle sjukhus har valt Elektas ledande system för intensitetsmodulerad 
och bildstyrd strålterapi och två Elekta Synergy® kommer att installeras 
under 2007 och 2008. Med Elekta Synergy kan den behandlande läkaren 
visualisera tumören vid själva behandlingstillfället, vilket öppnar 
möjligheter för en mer aggressiv behandling med förbättrad precision och 
noggrannhet, samtidigt som risken för att skada omgivande frisk vävnad 
minskar. Ordervärdet överstiger 30 miljoner kronor.  
 
Bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT) har under de senaste 
åren blivit standard vid leverans av nya system för strålterapi och Elekta Synergy 
har etablerats som referenssystem för denna mer avancerade 
strålbehandlingsmetod med förbättrad precision och noggrannhet. 
 
Vejle är ett modernt sjukhus beläget på södra Jylland. När det var dags för 
sjukhuset att uppgradera och utöka behandlingskapaciteten på 
onkologiavdelningen utvärderades tillgängliga teknologier och system, varvid 
Elekta Synergy bäst mötte de högt satta kriterierna. Med Elekta Synergy är det 
möjligt att med stor noggrannhet identifiera och lokalisera tumören vid varje 
dagligt behandlingstillfälle, en stor fördel vid behandling av de vanligaste formerna 
av cancer, dvs. prostata, bröst och lunga. Baserat på högupplösta 3D-bilder kan de 
nödvändiga finsjusteringarna genomföras inom några sekunder samtidigt som 
patienten befinner sig i sin behandlingsposition.  
 
“Vi har arbetat med Vejle sjukhus i många år och vi är mycket nöjda att de har valt 
en lösning från Elekta när det var dags att uppgradera och utöka sjukhusets 
kapacitet inom strålterapi. Vi ser beställningen från Vejle som ännu ett bevis på 
Elektas ledande position inom avancerade kliniska lösningar för strålbehandling av 
cancer och att Elekta kan erbjuda lösningar som möter behoven hos avancerade 
klinker”, summerar Lennart Ward, Ph.D., Chef för Elektas affärsenhet för Norden 
och Baltikum. 
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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 4 000 sjukhus världen över för att bota 
cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella 
sjukdomar. 
 
Elekta-koncernen har ca. 2 000 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. 
 


