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Elekta och GE Healthcare samarbetar för att utöka tillgången till 
precisionsstrålningslösningar 

STOCKHOLM/CHICAGO – Elekta (EKTA-B.ST) och GE Healthcare tillkännager idag att de 
har undertecknat ett globalt kommersiellt samarbetsavtal inom området strålningsonkologi 
för att på så sätt kunna tillhandahålla ett brett erbjudande till sjukhusen inom bildbehandling 
och behandling av cancerpatienter som kräver strålbehandling. 
 
Då sjukhusen i allt högre grad söker flexibel och interoperativ simulerings- och 
vägledningsteknik siktar Elekta och GE Healthcare på att möta de viktigaste behoven av 
strålbehandlingslösningar på såväl mogna marknader som marknader under utveckling.  
 
Så mycket som 50–60 procent av alla cancerpatienter behöver strålbehandling1, något som 
kräver högkvalitativ bildbehandling och sofistikerad utrustning och program som kan 
precisionslokalisera tumörer och samtidigt skona frisk vävnad. Precisionsbildbehandling är 
avgörande för att man ska kunna bestämma storlek, form och egenskaper hos tumörer och 
skilja dem från frisk vävnad. För att kunna leverera den lämpligaste dosen behöver man 
avancerad patientpositionering, teknik för rörelsehantering och etablerade tekniker som 
VMAT2 eller SBRT3. Genom att kombinera GE Healthcares bildbehandlingslösningar och 
Elektas strålbehandlingslösningar får företagen ett ännu mer attraktivt erbjudande till 
sjukhusen och i slutändan deras patienter. 
 
Elektas VD Gustaf Salford säger: ”Vi drivs av önskemål från våra sjukhus och 
cancercentrum samt deras behov av omfattande lösningar för effektiv, verkningsfull och 
säker cancervård. Därför gläds vi mycket åt detta samarbete med GE Healthcare. Vi har 
många gemensamma vårdgivare som ser tydliga synergier och fördelar med våra starka 
produktsortiment. Med det nya samarbetsavtalet kan vi tillsammans erbjuda lösningar för 
varje cancercentrums behov. Elekta strävar efter att säkerställa att sjukhus och 
cancercentrum kan skapa sömlösa ekosystem som underlättar effektiv, genomgående 
cancervård.” 
 
”Tillgång till strålbehandling är en stor utmaning på många håll i världen. Vi känner oss 
trygga med att detta samarbete är ett steg i rätt riktning mot mer omfattande och 
lättillgängliga lösningar inom precisionshälsa”, säger Jan Makela, koncernchef och VD för 
GE Healthcare Imaging. ”Cancervården kan endast förbättras om aktörerna inom området 
arbetar tillsammans och detta är ett av flera partnerskap som vi ingår i till gagn för 
vårdgivare och patienter då vi breddar våra erbjudanden inom onkologi för att möjliggöra 
mer precis vård.” 
 
GE Healthcare och Elekta kommer även fortsättningsvis att erbjuda sina egna lösningar med 
standardgränssnitt och underlätta kompatibilitet med andra leverantörers system. 
 

 
1 Atun et al, Expanding global access to radiotherapy, The Lancet Oncol 2015 sept; 16(10): 1153-86 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26419354/ 
2 Volymetriskt modulerad strålbehandling – en ny strålbehandlingsteknik som levererar 
strålningsdosen kontinuerligt samtidigt som behandlingsmaskinen roterar  
3 Stereotaktisk kroppsradioterapi, som ger strålningsterapi från många olika vinklar runt kroppen, och 
där strålarna möts vid tumören. https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-
general/treatment/radiotherapy/external/types/stereotactic-body-radiotherapy-sbrt  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26419354/
https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/treatment/radiotherapy/external/types/stereotactic-body-radiotherapy-sbrt
https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/treatment/radiotherapy/external/types/stereotactic-body-radiotherapy-sbrt
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Avtalet är inte exklusivt, vilket innebär att parterna kan fortsätta att samarbeta med andra 
parter.  Båda företagen är på varsitt håll angelägna om att förbättra interoperabilitet och 
strömlinjeforma arbetsflöden inom strålningsonkologin. 
 

# # # 
 

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 
 
Hannah Huntly, GE Healthcare 
Tel: +44 7887 824201, e-post: Hannah.huntly@ge.com 
Tidszon: GMT: Greenwich Mean 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. 
 
About GE Healthcare 
GE Healthcare is the $17.7 billion healthcare business of GE (NYSE: GE). As a leading 
global medical technology, pharmaceutical diagnostics and digital solutions innovator, GE 
Healthcare enables clinicians to make faster, more informed decisions through intelligent 
devices, data analytics, applications and services, supported by its Edison intelligence 
platform. With over 100 years of healthcare industry experience and around 47,000 
employees globally, the company operates at the center of an ecosystem working toward 
precision health, digitizing healthcare, helping drive productivity and improve outcomes for 
patients, providers, health systems and researchers around the world. 
 
Follow us on Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram and Insights for the latest news, or visit 
our website www.gehealthcare.com for more information. 
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