
 
 
NHS Supply Chain köper utrustning av Elekta för 19 miljoner pund 
Cancerpatienter i Storbritannien får tillgång till avancerade strålbehandlingssystem  
 
CRAWLEY, Storbritannien, 4 april – NHS Supply Chain köper ett flertal Elekta Synergy® 
linjäracceleratorer utrustade med multibladskollimatorn Agility™ och XVI, ett bildsystem för 
3D-visualisering av mjukvävnad. I avtalet som är värt 19 miljoner pund ingår även licenser för 
onkologiinformationssystemet MOSAIQ®.  
 
Elekta Synergy med Agility möjliggör med sin avancerade teknik en ytterst precis behandling 
av en rad olika cancertyper. Med MOSAIQ skapas ett effektivt arbetsflöde från diagnos till 
behandling vilket ger läkarna mer tid för patienterna. 
 
– Vårt mål är att erbjuda patienterna de allra senaste och mest effektiva 
behandlingsmetoderna. Genom köpet förväntar vi oss att på ett ansvarsfullt, 
kostnadseffektivt och hållbart sätt tillföra NHS ett stort kliniskt värde, säger Andrew Brown, 
Managing Director för Capital Solutions inom NHS Supply Chain.  
 
– Rätt behandlingsalternativ möjliggör bättre vårdresultat och färre bieffekter. Det är en 
avgörande orsak till vårt 20-åriga samarbete med NHS, säger Ian Alexander, Executive Vice 
President Region Europe, Africa, Latin America and Middle East på Elekta. 
 
Ordern bokförs under räkenskapsårets fjärde kvartal. 
 

# # # 
 
 

För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta AB 
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com 
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB 
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com 
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
 
Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med 
finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades 
för offentliggörande den 4 april 2013 kl. 16:30 CET. 
 
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, strålkirurgi och brachyterapi, 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 6 000 sjukhus världen över. 
Elekta har cirka 3 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget 
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är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen STO:EKTAB. För mer information om 
Elekta, se www.elekta.com. 
 
Om NHS Supply Chain 
NHS Supply Chain, den brittiska hälso- och sjukvårdens distributionskedja, drivs av DHL 
som ombud för NHS BSA (National Health Services Business Services Authority). Bolaget 
hanterar inköp och leveranser av hälsovårdsprodukter och mat åt mer än 1 000 stiftelser och 
hälsovårdsorganisationer inom NHS. 
 
NHS Supply Chain bildades 2006 utifrån logistikorganisationen NHS Logistics Authority och 
delar av inköpsorganisationen NHS Purchasing and Supply Agency (NHS PASA). 
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