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Elekta och HealthCare Global Enterprises Ltd. startar ett gemensamt utbildningscenter i 
Mumbai 
 
MUMBAI, INDIEN – Elekta och HealthCare Global Enterprises Limited (HCG) meddelar att de 
gemensamt startar ett utbildningscenter i Mumbai. Centret kommer att erbjuda möjlighet till 
utbildning och träning för strålonkologer, strålbehandlingstekniker och medicinska fysiker när 
det gäller färdigheter och kunskaper inom de senaste behandlingsteknikerna och tekniska 
framstegen inom strålbehandling.  
 
Dr B.S. Ajaikumar, Executive Chairman, HealthCare Global Enterprises Ltd: ”Vårt samarbete 
med Elekta kommer att ge fler kvalificerade inom de olika yrkesgrupperna som arbetar med 
strålbehandling. Genom våra utbildningsprogram hoppas vi kunna gå vidare från grundläggande 
strålbehandlingstekniker till högprecisionsbehandlingar som bildvägledd strålbehandling (IGRT) 
och olika former av stereotaktisk strålbehandling, som SABR och SBRT. Ändamålsenliga 
utbildningsmöjligheter för medicinsk personal kan ge både betydande effektivitetsvinster och 
förbättrade patientutfall.” 
 
Strålbehandling är mycket viktig inom cancervården: omkring 50–60 procent av patienterna 
skulle behöva det men globalt är det endast 30 procent som får det. Elekta har åtagandet att 
samarbeta med vårdgivare som HCG för att bidra till att minska de ouppfyllda behoven av 
cancervård. Denna typ av peer-to-peer-inlärning utanför Elektas utbildningscenter erbjuds för att 
driva på användningen av strålbehandlingar med hög precision. 
 
”Det innovativa programmet för att utbilda och höja färdighetsnivån hos läkare är avsett att 
förbättra och standardisera de kliniska behandlingsprotokollen och överbrygga klyftan mellan 
akademi och industri”, säger Manikandan Bala, Elektas Managing Director for India. ”Vi har varit 
öppna med att tala om utmaningarna inom vår infrastruktur för cancervård. Vår främsta 
prioritering är att göra högkvalitativ cancervård tillgänglig, men för att klara det måste vi utbilda 
vårdpersonalen som ska ge behandlingen. Det här symbiotiska samarbetet ska hjälpa oss nå 
framgång. Vi hoppas att det inom en snar framtid kommer att finnas både tillräckligt med 
utrustning och kvalificerad personal som kan hantera den i Indien.” 
 
Gustaf Salford, President & CEO Elekta, tillägger: ”Vårt samarbete med HCG innebär nytt hopp 
för miljontals cancerpatienter i Indien. Målet för vårt gemensamma utbildningsprogram är att 
åtgärda kunskapsbristerna när det gäller strålbehandling och dessutom öka behandlingens 
tillgänglighet och höja dess kvalitet för de indiska patienterna. Ett sådant samarbete ska 
utvecklas på regional och lokal nivå, inte bara globalt. Nya och innovativa excellenscenter som 
detta kan erbjuda mycket av den träning och utbildning som behövs även i närliggande länder.” 
 
 

# # # 
 

För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Mattias Thorsson, Vice President, Head of Corporate Communications 
Tel: +46 70 865 8012, e-post: Mattias.Thorsson@elekta.com   
Tidszon: CET: Central European Time 
 

   Pressmeddelande 14 oktober 2022 

mailto:Mattias.Thorsson@elekta.com


 

 

Non-Confidential Information and Basic Personal Data 

Raven Canzeri, Global Director, Media Relations 
Tel: +1 770-670-2524, e-post: Raven.Canzeri@elekta.com  
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Om Elekta  
Som ledare inom precisionsstrålbehandling arbetar Elekta för att säkerställa att alla patienter 
har tillgång till bästa möjliga cancervård. Vi samarbetar öppet med kunder för att främja 
hållbara, utfallsdrivna och kostnadseffektiva lösningar som tillgodoser framväxande 
patientbehov, förbättrar liv och ger hopp till dem som arbetar med cancer dagligen. För oss är 
det personligt och vårt globala team på 4 700 medarbetare kombinerar passion, forskning och 
fantasi för att i grunden ändra cancervården. Vi bygger inte bara tekniska lösningar, vi bygger 
hopp. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm med kontor i över 40 länder och är noterat på 
Nasdaq Stockholm. Mer information finns på elekta.com. Följ gärna @Elekta på Twitter. 
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