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ProstaLund adresserar socialministern angående de 
skrämmande långa vårdköerna för godartad 
prostataförstoring 

Bästa socialminister! 
Vi kan inte göra annat än hålla med dig om att det är förskräckligt med de långa vårdköerna! 
https://www.svd.se/socialministern-vi-maste-ha-trendbrott-som-marks 
 
Ett område som står för strax under 2 % av alla köande för operation i Sverige är godartad prostataförstoring 
(www.vantetider.se), ett tillstånd som trots det bedrägliga namnet åsamkar stor påverkan på livskvaliteten för 
de utsatta männen. När dessa patienter får vänta på behandling, hamnar de ofta i katetervård, vilket leder till 
stora kostnader för såväl primärvård som akutsjukvård vilket Specialitetsrådet i SLL beskrev i skrivelse till HSF i 
SLL för ett år sedan (HSN2018-0234-1). Standard-åtgärd för godartad prostataförstoring (BPH) har varit TUR-P 
eller hyvling som det också kallas men köerna för detta ingrepp är på vissa av landets sjukhus flera år.  
 
Alternativ finns, bl a värmebehandling med mikrovågor (CoreTherm, TUMT), som görs i lokalbedövning på vanlig 
urologisk mottagning på 10 minuter och som inte kräver flaskhalsresurser såsom operationssalar, 
operationspersonal, narkospersonal eller för den delen en vårdplats efter operation eftersom patienten går hem 
direkt efter behandling. I ovan nämnda skrivelse till HSF i SLL beskrevs TUMT också som en ”väletablerad och 
evidensbaserad minimalinvasiv behandling som lämpar sig väl för öppen specialistvård”. Tyvärr används inte 
denna metod fullt ut inom urologin men det finns undantag. I Sverige sticker Region Kalmar ut vilket också 
uppmärksammats lokalt i Barometern bl a. http://www.barometern.se/feature/urologen-en-patientgrupp-som-
hamnar-i-skuggan/ och behandlingen erbjuds både på privat urologisk mottagning och på urologmottagningen 
vid kirurgkliniken på Länssjukhuset i Kalmar till glädje för alla dessa män i sydöst. 
 
Nyligen presenterades också en långtidsuppföljning utförd av urologer på Länssjukhuset i Kalmar som visar att 
långtidseffekterna är fullt jämförbara med den traditionella operationen. Något som vi på ProstaLund 
uppmärksammade så sent som förra veckan i ett pressmaterial och där verksamhetschefen vid kirurgkliniken 
Fredrik Stenmark uttalade sig ” Trots att det finns vetenskapligt underlag, som talar för mikrovågsbehandling har 
operation med narkos varit standardbehandlingen.  – Det är lite märkligt eftersom dagens mikrovågsteknik inte 
bara är effektiv utan också enkel, snabb och därför kan rädda oss från långa vårdköer, menar Fredrik 
Stenmark.”  https://docs.wixstatic.com/ugd/be9e10_6d8589073ac644c5b0040ff149cb9ec9.pdf 
 
Utöver jämförbar effekt samt inget behov av flaskhalsresurser är det här en metod som dessutom kan minska 
kostnader i vården. Enligt den nyutkomna prislistan för Södra Sjukvårdsregionen 2019 
https://sodrasjukvardsregionen.se/avtal-priser/regionala-priser-och-ersattningar/ kostar på SUS en 
mikrovågsbehandling 23.286 kr jämfört med 45.973 kr för en TURP (hyvling). Med tanke på att det utförs drygt 
4.000 TURP per år finns det en tänkbar besparing på ca 90 MSEK i Sverige då indikationen i stort sett är helt 
överlappande. Eller så kan åtminstone flaskhalsresurserna användas till mer angelägen sjukvård. 
 
Vi är gärna behjälpliga med att bistå socialministern med ett studiebesök till någon av de duktiga urologiska 
vårdgivarna i Kalmar så att du med egna ögon kan se hur effektivt vissa patientgrupper kan behandlas, 
vårdresurser användas mer genomtänkt och hur vårdköer därmed kan kortas! 
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För ytterligare frågor, vänligen kontakta:  
Hans Östlund, VD 
Tel. +46 (0) 46 12 09 08 
e-post: hans.ostlund@prostalund.com  

ProstaLund AB (publ) i korthet:  
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar 
och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har 
patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad 
prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Spotlight och har cirka 1 500 aktieägare. Se även - 
www.prostalund.se.   


