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Elekta och IBA samarbetar för att optimera kvalitetssäkring inom 
strålbehandling

STOCKHOLM – Elekta (EKTA-B.ST) meddelade idag att företaget har ingått ett samarbete med  IBA
om att optimera lösningar för kvalitetssäkring (QA). Strålbehandlingsavdelningar och kliniker som 
använder sig av Elektas behandlingssystem kan dra nytta av QA-lösningar som är utformade för 
dessa produkter genom att slimma arbetsflödena och förbättra tillgången till mätdata.

Maurits Wolleswinkel, Chief Product Officer på Elekta, säger: ”I och med detta avtal kommer IBA att 
tillhandahålla dosimetriska QA-produkter som är helt kompatibla med Elektas behandlingssystem så 
att kunderna kan vara säkra på att de produkter som levereras fungerar med våra system för att ge 
förbättrade dataanalyser. Elektas kunder gynnas av detta avtal genom att de får en slimmad 
totallösning för QA.”
 
IBA är redan leverantör av dosimetrisk QA-utrustning till strålbehandlingskliniker med Elektas 
linjäracceleratorer runt om i världen. Systemkompatibiliteten är redan väletablerad och samarbetet 
gör det möjligt att vidareutveckla integrerade lösningar, något som kommer att gynna Elektas 
patienter.
 
Jean-Marc Bothy, chef för IBA Dosimetry, säger: ”Detta är en utmärkt chans att parallellt kunna 
tillhandahålla både fristående och integrerad kvalitetssäkring. Vi är dedikerade till att leverera service 
med kunden i centrum, meningsfulla innovationer och flexibla lösningar som är lätta att använda för 
vår globala kundbas. Tillsammans med Elekta arbetar vi på framtida lösningar för att löpande 
förbättra kombinationen av behandlingar och fristående kvalitetssäkring.”
 
# # #
 
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: Centraleuropeisk tid (CET)
 
Raven Canzeri, Global Director, Media Relations
Tel: +1 770 670 2524, e-post: Raven.Canzeri@elekta.com
Tidszon: Eastern Time (ET)
 
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   eller följ   på Twitter.elekta.com @Elekta
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