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Elekta öppnar upp för cancervård till ytterligare 123 miljoner människor och exekverar 
det strategiska målet för vårdtillgänglighet 
Elekta ligger långt före med sin strategi ACCESS 2025 – att göra strålbehandling tillgänglig för 
ytterligare 300 miljoner människor på eftersatta marknader per 2025 
  
KAIRO – Under Africa Health ExCon-konferensen (5–7 juni) meddelade Gustaf Salford, vd för 
Elekta (EKTA-B.ST), att företaget, i linje med strategin ACCESS 2025 som presenterades för ett 
år sedan, hittills har lyckats att ge 123 miljoner cancerpatienter i eftersatta regioner tillgång till 
avancerad strålbehandling. Vid företagets kapitalmarknadsdag i juni 2021 sade Gustaf Salford 
att han ville se att fler än 300 miljoner människor får tillgång till strålbehandling vilket är en 
integrerad del av flertalet cancerbehandlingar, per mitten av 2025. 
 
”Jag är mycket stolt över vad Elekta-teamet har åstadkommit”, säger Gustaf Salford. ”Det 
globala behovet av cancervård är ungefär dubbelt så stort som vad den installerade basen kan 
tillhandahålla och klyftan är störst i låg- och medelinkomstländer. Att minska den klyftan och ge 
hopp åt fler cancerpatienter är en hörnsten för oss. Tack vare Elektas starka ställning på 
tillväxtmarknaderna med många noterbara order är vi redan på god väg att uppnå detta 
strategiska mål.” 
 
De senaste ordrarna och installationerna i Afrika innefattar många av Elektas lösningar i länder 
som Nigeria, Namibia, Kenya och Marocko. 
 
Salford tillägger: ”Under det senaste året har 175 nya linacs tillkommit på våra eftersatta 
marknader, något som ligger väl i linje med målet. Det är särskilt tillfredsställande att se 
vårdgivare i låg- och medelinkomstländer investera i den allra senaste tekniken som Elekta 
Unity, Leksell Gamma Knife och vår senaste linjäraccelerator Harmony Pro. Detta möjliggör inte 
bara tillgång till vård, utan tillgång till den bästa cancervården.” 
 
Habib Nehme, Elektas Executive Vice President för Turkiet, Indien, Mellanöstern, Afrika, APAC 
och Japan, säger: ”Vi månar om att samarbeta med offentliga och privata vårdgivare för att 
tillgodose behovet av högkvalitativ cancervård. Elekta etablerade sitt kontor i Kairo för ett år 
sedan och företaget har redan gett betydande stöd åt Egyptens nationella cancerplan med 
Elekta-system i hälsoministeriets alla onkologicenter i landet. Och vi hoppas kunna utvidga 
detta eftersom cancervårdgivare i Egypten med hjälp av Elektas lösningar agerar teknik- och 
utbildningscenter för att stötta kunskapsöverföring och expertis inom cancerbehandling till 
omgivande länder och hela Afrika.” 
 
Nästan 280 000 människor lever med cancer i Egypten och över hälften av dem skulle behöva 
strålbehandling för att behandla sjukdomen. Elektas lösningar har funnits i landet sedan 1999 
och i februari 2021 öppnade företaget ett kontor i Kairo. 
 
Läs mer om Elekta i Egypten och om vår strategi ACCESS 2025: 
Elekta establishes office in Egypt to meet growing need for precision radiation medicine 
Elekta’s new strategy to focus on growth and access to radiation therapy 
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  Pressmeddelande: 9 juni 2022 

https://ir.elekta.com/investors/press-releases/2021/elekta-establishes-office-in-egypt-to-meet-growing-need-for-precision-radiation-medicine/
https://ir.elekta.com/investors/press-releases/2021/elektas-new-strategy-to-focus-on-growth-and-access-to-radiation-therapy/
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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 
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 120 länder och är noterat på Nasdaq 
Stockholm. För mer information besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter. 
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