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Englands sjukvårdssystem NHS förbättrar cancerbehandlingar med 
hjälp av Elektas lösning ProKnow

CRAWLEY, UK – Elekta (EKTA-B.ST) meddelar idag att National Health Service Supply Chain 
(NHSSC) har beställt flera licenser av Elektas programvarulösning ProKnow® som centraliserar och 
analyserar strålbehandlingsdata på en säker skalbar plattform som är tillgänglig för NHS Englands 
(NHSE:s) strålbehandlingsanläggningar runt om i landet.

Ordern lades efter en rigorös utvärdering där NHS begärde en lösning för att samla in big data och 
driva fram förbättringar och standardisering i hela England. ProKnow valdes på grund av att systemet 
är lättanvänt när vårdgivarna ska jämföra sina behandlingsplaneringssiffror med bästa praxis i 
Storbritannien och ger stöd för löpande enhetlighet och kliniska framgångar. Ordern innefattar 
ProKnow-licenser för 50 NHS Trust-sjukhus över tre år inklusive utbildning.

Maurits Wolleswinkel, Chief Product Officer på Elekta, säger: ”Genom att erbjuda ProKnow till 
personalen ger NHS unika möjligheter till datahantering, utvärdering av patientbehandlingsstrategier 
och planöversyn inom nätverket med sjukhus och kliniker. Det visar också på styrkan i ProKnows 
molnbaserade, leverantörsneutrala plattform eftersom den kan användas av 
strålbehandlingsavdelningar var som helst med internetåtkomst via webbläsare, oavsett vilken 
tillverkare av Linac-utrustning, behandlingsplaneringssystem eller onkologiinformationslösning man 
har.”

ProKnow medger att samlade data från cancergrupper analyseras, vilket ger onkologiteamen insikter 
i big data. Lösningen kan också lösa utmaningar med slimmade arbetsflöden och förbättra 
konturnoggranheten och kvaliteten i behandlingsplanen. Tekniken är leverantörsagnostisk och 
används idag av hälsovårdsnätverk med olika behandlingsplaneringssystem.

Mer information om ProKnow finns på https://proknow.com/
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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 

https://proknow.com/
mailto:Mattias.Thorsson@elekta.com
mailto:Raven.Canzeri@elekta.com


Pressmeddelande
30 mars 2022 07:30:00 CEST

  Elekta AB (publ) Box 7593  SE-103 93 Stockholm• •

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 120 länder och är noterat på Nasdaq 
Stockholm. För mer information besök   eller följ   på Twitter.elekta.com @Elekta
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