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Elekta Neuromag Oy, Elektas finska dotterbolag har tecknat ett avtal med 
Innokas Medical Oy rörande produktion av Elekta Neuromag®, Elektas 
system för magnetencefalografi (MEG) som används av ledande 
forskningsinstitut och sjukhus runt om i världen för att icke-invasivt och i 
realtid kartlägga hjärncellsaktivitet. Produktionen inklusive involverad 
personal kommer att flyttas över till Innokas Medical under 2007.  
 
Som en följd av en förändrad marknadssituation och ett ökat intresse för Elektas 
MEG-teknologi, omstrukturerar Elekta nu sin verksamhet inom produktområdet 
MEG. Genom att licensiera ut produktionen av Elekta Neuromag till Innokas Medical 
får Elekta en ökad flexibilitet och kan dra nytta av en partner med stark expertis 
inom produktion av medicinteknisk utrustning. Elekta bibehåller hela ansvaret för 
MEG-systemet gentemot kunden och Elekta kommer att fortsätta att investera i 
forskning och utveckling för att möta kundernas behov av avancerad MEG-
teknologi. 
 
För Innokas Medical, ett privatägt bolag med verksamhet i Finland, så utgör detta 
avtal ett viktigt steg i tillväxtstrategin och det kommer att stärka bolagets position 
som den ledande medicintekniska utrustningstillverkaren i Finland. 
 
”Icke-invasiv kartläggning av hjärnan i realtid ses som ett av de mest spännande 
utvecklingsområdena inom dagens neurovetenskap. Antalet tillämpningar av MEG-
teknologi ökar ständigt, liksom antalet installationer,” säger Elektas VD Tomas 
Puusepp.  ”Elekta är den enda leverantören av MEG-system som har den finansiella 
stabilitet som behövs för en fokuserad och långsiktig satsning på MEG-teknologi 
och produktionsavtalet med Innokas Medical stärker ytterligare vår förmåga att 
bistå neurokliniker runt om i världen med vår ledande MEG teknologi.”   
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För ytterligare information, var vänlig kontakta:  
 
Björn Andersson, VD, Elekta Neuromag Oy,   
Tel. +358 9 7562 4014, e-mail: bjorn.andersson@elekta.com 
 
Jouni Ihme, VD, Innokas Medical Oy,  
Tel. +358 400 689 842, e-mail: jouni.ihme@innokasmedical.fi 

 
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. 
 
 
Om Innokas 
 
Innokas Medical bilades 1994 och erbjuder kontraktsutveckling och tillverkning till kunder inom 
läkemedel och medicinteknik. Kunderna utgör välkända internationella bolag och många är 
marknadsledande inom sin sektor. Innokas uppgift är stå för produktionen för dessa bolag. Den 
viktigaste byggstenen för hela bolagets aktivitet är ovillkorligt kvaliteten av de produkter och tjänster 
som utförs åt kunderna inom denna industri och att fullföra de speciella krav som ställs. Innokas 
Medical kvalitetssystem är certifierat enligt ISO standard 9001:2000 och 3485:2003.  
 
Innokas Medicals huvudkontor ligger i Kempele i närheten av Uleåborg och tillverkningen sker vid 
anläggningar i Helsingfors och Estland. Försäljningen var 5,3 M Euro under 2006 och bolaget har cirka 
70 anställda. Mer information om Innokas Medical finns på www.innokasmedical.fi 
 
 


