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Stockholmspolitiker ifrågasätter varför TUMT inte 
erbjuds på alla sjukhus och inom vårdval urologi i 
regionen 

TUMT – transuretal mikrovågsbehandling - är den medicinska benämningen på metoden som 
används i CoreTherm® från ProstaLund. I förra veckan satte Jonas Lindberg (V) BPH och TUMT på 
agendan i en skrivelse till Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Region Stockholm där han önskar svar på 
ett antal frågor om varför TUMT inte används i större utsträckning i Stockholm.  

Lindberg pekar i sin skrivelse (HSN 2019–1021) på att väntetiderna för BPH-patienter är väldigt långa 
i Stockholm idag och att kirurgi med metoden TURP tar operationssalar och operationspersonal i 
anspråk i en situation där de har stor brist på vårdpersonal och när de idag talar mycket om att flytta 
ut ingrepp i öppenvård som inte behöver akutsjukhusens resurser. 
 
Jonas Lindberg pekar vidare på att TUMT är en lika god behandlingsmetod som TURP men att den 
kan utföras utan operationssalar och operationspersonal samt att den tar mycket kortare tid att 
utföra och refererar till specialitetsrådet i urologi region Stockholm ”TUMT är en väletablerad och 
evidensbaserad minimalinvasiv behandling som lämpar sig väl för öppen specialistvård.”.  
 
Lindberg fortsätter: ”Trots detta erbjuds behandlingen inom region Stockholm idag bara på ett ställe: 
S:t Görans sjukhus. I andra regioner, som till exempel Kalmar, är ingreppet betydligt mer vanligt 
förekommande vilket innebär att patientgruppen lättare får tillgång till snabb och bra vård. Idag åker 
varje vecka patienter från Stockholmsområdet till Kalmar för att få TUMT behandling. Behandlingen 
faktureras till vår region men resan får patienterna betala själva. Flera urologer inom vårdval urologi 
har sagt att de är intresserade av att börja erbjuda TUMT-behandlingen men att ersättningen är för 
dålig och att det därför inte lönar sig.” 

Skrivelsen avslutas med ett antal frågor som (V) vill få svar på från Hälso- och sjukvårdsnämnden, 
bland annat: ”Varför erbjuds inte TUMT-behandling på alla våra sjukhus och inom vårdvalsområdet 
urologi idag?” och ”Finns det planer på att revidera ersättningen inom vårdval urologi för att 
stimulera användningen av TUMT?” 

Hans Östlund, VD ProstaLund, kommenterar skrivelsen: ”Vi välkomnar med glädje att svenska 
politiker engagerar sig i BPH-patienternas välbefinnande och vi hoppas att fler kommer att följa efter. 
Vi har det senaste året påbörjat en satsning för att uppmärksamma hälso- och sjukvårdspolitiker på 
hur illa BPH-patienter hanteras i vården och hur CoreTherm använt i större utsträckning kan lösa 
mycket för både patienter och urologi-vården. Det är roligt att detta arbete börjar ge resultat. I det 
korta perspektivet ska det bli mycket intressant att ta del av Region Stockholms Hälso- och 
sjukvårdsnämnds svar på Vänsterpartiets frågor.” 

 
För ytterligare frågor, vänligen kontakta: 
Hans Östlund, VD 
Tel. +46 (0) 46 12 09 08 
e-post: hans.ostlund@prostalund.com  

http://www.diarium.sll.se/Details/Index/14261416?q=tumt&sort=Date
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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.  

http://www.prostalund.se/

