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Elekta Foundations cancervårdsframgångar i Rwanda kommer att utökas i andra 
låginkomstländer 
 
Lacy Hubbard, ordförande för Elekta Foundation, säger att positiva resultat under det gångna 
året kommer att lägga grunden för kommande år 
 
KIGALI, Rwanda – Under World Cancer Day (4 februari) firade Elekta Foundation sitt första år 
genom att lyfta fram sina prestationer och kommande initiativ för att förbättra tillgången till 
cancervård i låginkomstländer. Rwandas hälsominister anordnade ett evenemang för 
vårdtjänstemän, politiker och ideella organisationer, inklusive Elekta Foundations 
styrelseordförande, Cecilia Wikström, och dess president, Lacy Hubbard, på Kigali Convention 
Center i huvudstaden.  
 
Under temat "Tillsammans kan vi eliminera livmoderhalscancer" delade deltagarna nya bevis 
och bästa praxis.  
 
Under sitt första år fokuserade stiftelsen på medvetenhet och förebyggande, specifikt relaterat 
till livmoderhalscancer. Humant papillomvirus (HPV)-infektion är den främsta orsaken till 
livmoderhalscancer och stiftelsen tillhandahöll tester för 20 tusen kvinnor i Rwanda, och flera 
hundra andra behandlades för precancerösa lesioner. Denna modell är skalbar och stiftelsen 
planerar att replikera i andra afrikanska länder.  
 
"Att eliminera livmoderhalscancer kräver starka allianser och innovativa nya samarbeten, och 
effektiv hälsoutbildning på alla nivåer", säger Cecilia Wikström. ”Vi är mycket nöjda med det 
arbete vi har gjort, att utveckla en heltäckande modell som omfattar alla stadier, från screening, 
tidig upptäckt till alla typer av behandlingar. Dessa prestationer har möjliggjorts av det generösa 
stödet från Elektas investerare, som delar vårt engagemang för att förbättra vården för alla.” 
Hon tillade: "Vi strävar efter att göra en långvarig inverkan för människor som lever med cancer i 
undertjänade länder och utvecklingsländer, inte bara i Afrika, utan varhelst denna klyfta finns i 
världen."  
 
I styrelsen för Elekta Foundation ingår förutom Cecilia Wikström Elektas grundare och 
styrelseordförande, Larry Leksell, och Tomas Puusepp, tidigare VD för Elekta.  
 
Lacy Hubbard sa att ett av stiftelsens fokusområden är att utöka träning och utbildning. "Vi är 
exalterade över och stolta över våra prestationer på så kort tid, och ser nu fram emot ytterligare 
ett år av framgång. Stiftelsen kommer att fortsätta att stödja program i Afrika söder om Sahara, 
särskilt i Uganda, Kenya och Senegal, genom att använda kunskapen från denna inledande fas 
för att utöka våra initiativ till omgivande länder och regioner.”  
 
Söndagen den 5 februari deltog även flera Elekta Foundation-partners i en aktivitet som 
organiserades av hälsoministeriet, 'Walk to Eliminate Cervical Cancer', med syftet att öka 
medvetenheten om sjukdomen.  
 
Läs mer om det arbete Elekta Foundation gör: https://www.elektafoundation.com/  
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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: Centraleuropeisk tid 
 
Raven Canzeri, Global Director, Media Relations 
Tel: +1 770-670-2524, e-post: Raven.Canzeri@elekta.com  
Tidszon: ET: Eastern Time 
 
Om Elekta Foundation 
Elekta Foundations syfte är att förbättra tillgången till cancervård i låginkomstländer. Vi initierar 
och stödjer projekt i partnerskap med akademiska institutioner, regeringar och icke-statliga 
organisationer för att minska ojämlikheten i cancervården. För att uppfylla denna ambition 
fokuserar stiftelsen på tre kompetensområden: Utbildning, Prevention och Infrastruktur för 
cancervård. Läs mer på www.elektafoundation.com, LinkedIn, Instagram och Twitter 
@Elektafondation 
 
Om Elekta 
Vi på Elekta har ett värdefullt uppdrag, att säkerställa tillgången på bästa möjliga cancervård för 
varje patient. Som ledande inom precisionsstrålning tar vi fram hållbara, resultatdrivna och 
kostnadseffektiva lösningar som förbättrar liv och ger hopp till alla som lever med cancer. För att 
möta nya utmaningar och förändrade patientbehov krävs ett nära samarbete med våra kunder, 
och det är precis så vi vill ha det. För många av de 4 700 anställda i vårt globala team är arbetet 
mer än ett arbete. Här finns ett personligt engagemang för att förena vetenskap och kreativitet, 
och att förändra cancervården på djupet. Vi skapar inte bara teknologi, vi skapar hopp. 
Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm, kontor i mer än 40 länder och är noterat på Nasdaq 
Stockholm. För mer information besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter. 
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