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Elekta och Nucletron har träffat en överenskommelse om marknadsföring 
och licensiering av Elektas mjukvarusystem MOSAIQ®. Nucletrons kunder 
av systemen Oncentra® Visir och Oncentra® Information Management 
kommer att erbjudas en högkvalitativ lösning med utmärkta framtida 
utsikter för fortsatt innovation, från världens största leverantör av 
mjukvara för onkologi.  
 
Överenskommelsen har träffats som en följd av Nucletrons nyligen fattade beslut 
om att upphöra med utveckling, försäljning och marknadsföring av systemen 
Oncentra Visir och Oncentra Information Management. Nucletron kommer att 
fokusera på innovationer inom brachyterapi och dosplanering för radioterapi. 
 
MOSAIQ är ett informationshanteringssystem som innehåller ett elektroniskt 
journalsystem med integrerad bildhantering och funktionalitet för processhantering 
som underlättar arbetsflödet, speciellt utvecklat för onkologi. MOSAIQ stödjer 
system från olika tillverkare och kan anpassas för kliniker med olika specialiteter 
och med verksamhet på ett flertal platser.  
 
”Vi ser fram emot att sprida MOSAIQ till Nucletrons installerade bas med minimala 
avbrott för cancerklinikernas normala arbetsrutiner. Detta samarbete kommer att 
ge oss en djupare förståelse för de specifika behov som den allt mer diversifierade 
kundbasen inom onkologi har. Vi kommer att använda denna insikt för att skapa 
mer optimala informations- och processlösningar för alla som på olika sätt arbetar 
med onkologi, säger Jay Hoey, chef för Elekta Software Systems.  
 
“Beslutet att fasa ut Oncentra Visir och Oncentra Information Management gör det 
möjligt att fortsätta öka våra satsningar på innovation inom områdena brachyterapi 
och dosplanering för radioterapi. Med detta beslut genomdriver vi vår mission och 
vision och fokuserar på att leva upp till löftet att förbättra patientbehandlingen,” 
säger Jos Lamers,” VD för Nucletron B.V. 
 
 

****** 
 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
 
Lena Schattauer, Investor Relations, Elekta AB 
Tel: +46 8 587 257 22, +46 70 595 51 00, e-mail: lena.schattauer@elekta.com   
 
Danielle Davis, Presskontakt, Nucletron B.V. 
Tel: +1 443-834-6725, e-mail: ddavis@rosecomm.com 
 
 
Om Elekta 
 
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för 
behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och 
planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt 
arbetsflöde i cancervården.   
 



 

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att 
vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva 
lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.  
 
Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag 
får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta. 
 
Elekta har cirka 2 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat 
på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.   
 
 
Om Nucletron 
 
Nucletron är ledande inom radioterapi och arbetar tillsammans med kliniska team för att realisera 
innovativa lösningar som förbättrar patientvården. Nucletron strävar efter att erbjuda bästa möjliga 
strålbehandlingsmetod genom integrerade produkter, mjukvara och service. En viktig del av Nucletrons 
filosofi är att etablera nära relationer med kliniska team och därmed bryta traditionella gränser mellan 
kund och systemleverantör. Många av Nucletrons medarbetare har erfarenhet av onkologi och en djup 
förståelse för klinikernas komplexa behov. För mer information om Nucletron, se www.nucletron.com.  
 
 
 
 


