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Elekta och Ottawa Hospital i Ontario, Kanada, har inlett ett tioårigt 
samarbete med syfte att skapa ett avancerat center för cancerbehandling. 
The Ottawa Hospital Cancer Center (TOHCC), som är en del av Ottawa 
Hospital, kommer att utrustas med strålterapisystem samt med mjukvara 
för dosplanering och mjukvara för ett effektivt arbetsflöde i cancervården. 
Detta gör det möjligt för TOHCC att erbjuda avancerade behandlingar i en 
film- och papperslös klinisk miljö. 
 
TOHCC är en av Kanadas största cancerkliniker och har under de senaste tio åren 
ökat sin kapacitet kraftigt. Under denna period har TOHCC stadigt ökat sitt innehav 
av strålterapisystem från Elekta. Genom TOHCC:s senaste etablering – på 
Queensway Carleton Hospital – har sjukhuset utvecklats till ledande i Kanada med 
global potential. 
 
“Vi behövde hitta en långsiktigt hållbar partner för framtida innovationer inom 
strålterapi,” säger Greg Doiron Clinical Director vid TOHCC. ”Vi anser att Elekta är 
bäst positionerat för att ta oss till nästa utvecklingsfas och hjälpa oss att nå våra 
långsiktiga mål, samtidigt med vårt kortsiktiga mål att förbättra patienternas 
tillgång till sjukvård.” 
 
Avancerad teknologi 
Inom ramen för samarbetsavtalet kommer Ottawa Hospital att förvärva fyra Elekta 
Synergy®. Två av dessa kommer att placeras vid Ottawa Hospitals huvudsäte och 
två kommer att användas vid Queensway Carleton Hospital, där cancerprogrammet 
startar i slutet av 2009. 
 
“Vårt mål är att använda Elekta Synergy® så snart som möjligt för att där så är 
lämpligt utföra avancerade behandlingsmetoder, till exempel bildstyrd strålterapi 
(IGRT) och intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT),” säger Greg Doiron. 
 
Cancercentret kommer också att förvärva Elektas mjukvarusystem MOSAIQ®. 
MOSAIQ RO kommer att hantera simulering, dosplanering, patientfixering, 
verifikation, samt efterföljande analys. MOSAIQ RO är ett elektroniskt 
journalsystem med integrerad bildhantering, som stödjer vårdteamen genom att 
integrera olika system och utrustning. Dessa lösningar kommer att skapa en 
komplett, enhetlig infrastruktur för informationshantering för TOHCC:s växande 
strålterapiverksamhet. 
 
Ottawa utnyttjar STRATEGIQ™ konsultativa tjänster 
Ottawa Hospitals stora inköp av utrustning är grundläggande för samarbetsavtalet, 
men inte helt avgörande för TOHCC:s framgångar, säger Greg Doiron. För att 
maximera TOHCC:s kliniska och operativa värde har Ottawa Hospital låtit sin 
cancerklinik genomgå en utvärdering och omorganisation genom STRATEGIQ™ 
konsultativa verktyg och tjänster. 
 



 

Ett antal representanter från Elekta besökte Ottawa Hospital under slutet av 2008 
och inledde den processöversyn som avslutades i början av 2009. 
 
“De kartlade våra processer in i minsta detalj”, förklarar Greg Doiron. ”Analysen 
täckte allt från remittering av patienter till vårdarbetet på cancerkliniken och 
utskrivning av patienter. Allting dokumenterades i ett processflöde. Detta gjorde 
att Elektas personal kunde identifiera verksamhetsrutiner och kliniskt arbete med 
förbättringspotential, samtidigt som det hjälpte oss att prioritera vad vi behövde 
för att framgångsrikt lansera och driva verksamheten vid Queensway Carletons. 
 
TOHCC:s erfarenhet kommer att sporra Elektas teknologiska utveckling 
Samarbetet mellan Elekta och TOHCC kommer att förse Elekta med en stor mängd 
kliniska data om prestanda och effektivitet. Målet är att dessa erfarenheter och 
kunskaper ska användas för att göra Elektas erbjudanden ännu mer effektiva. 
 
“Kombinationen av teknologiska och kliniska resurser i samarbetet med Ottawa 
Hospital är mycket mer än bara en affärstransaktion”, säger Gerry Hogue, chef för 
Elekta i Kanada. ”Den här överenskommelsen innebär att vi bildar ett ledande 
strategiskt samarbete som inte bara kommer att gynna oss och Ottawa Hospital, 
utan som också kommer att öka tillgången till och kvaliteten på 
cancerbehandlingen för tusentals patienter.” 
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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 The Ottawa Hospital Regional Cancer Centre 
 
TOHCC (tidigare The Ottawa Regional Cancer Centre) är en del av The Ottawa Hospital som bedriver 
cancerforskning samt erbjuder cancerbehandling till patienter i Ottawa och östra Ontario i Canada. The 
Ottawa Hospital är ett sjukhus som betjänar 1,2 miljoner invånare i Ottawa och östra Ontario och är en 
av de största utbildnings- och forskningsenheterna i Kanada. 
 


