
 
 
 
PRESSMEDDELANDE 2019-05-28 
 
 

Stockholms privata urologer föreslår högre ersättning för att 
kunna öka tillgängligheten med CoreTherm-behandlingar 

TUMT – transuretal mikrovågsbehandling - är den medicinska benämningen på metoden som används i 
CoreTherm® från ProstaLund. Stockholms öppenvårdsurologer, har som input till de 
landstingstjänstemän som ska revidera regionens ”vårdval urologi”, föreslagit en del ändringar. En höjd 
ersättning för TUMT-behandlingar är ett av förslagen för att kunna öka tillgängligheten och använda 
resurserna mer effektivt.  

Idag är väntetiderna för patienter i Stockholm som väntar på operation/åtgärd för sin godartade 
prostataförstoring väldigt långa vilket uppmärksammats av såväl Specialitetsrådet i Stockholm som av 
lokala politiker. Kirurgi med metoden TURP tar operationssalar och operationspersonal i anspråk i en 
situation där de har stor brist på vårdpersonal. Operationen kräver dessutom att patienten behöver en 
vårdplats i någon/några dagar efter ingreppet. TUMT/CoreTherm har en klar fördel då den kan göras på 
en mottagning i lokalbedövning, bara tar ca 10 minuter att utföra, och patienten går hem direkt efteråt. 
 
Specialitetsrådet i urologi i region Stockholm har uttalat att TUMT är en väletablerad och evidensbaserad 
minimalinvasiv behandling som lämpar sig väl för öppen specialistvård och Professor Anders Mattiasson 
skrev redan 2008 att CoreTherm sannolikt är ett bättre behandlingsalternativ än vanlig operation och 
därför kan rekommenderas som förstahandsmetod. Dessa uttalanden till trots så erbjuds TUMT i 
Stockholm bara vid S:t Görans Sjukhus vilket är en förklaring till varför enbart ca 20 stockholmare fick 
TUMT-behandling 2017 medan drygt 900 fick en operation med TURP. Sannolikheten att få en botande 
behandling för sin godartade prostataförstoring, oavsett metod, är 2.5 ggr större i Region Kalmar än i 
Stockholm framför allt tack vare att de erbjuder CoreTherm i större utsträckning. 
 
För privata urologer i Stockholm som skulle vilja utföra TUMT-behandlingar täcker idag ersättningen inte 
ens materialkostnaden. Med den nu föreslagna ersättningshöjningen skulle TUMT ändå ersättas 30 % 
lägre än operation med TURP. Utöver bättre tillgänglighet och kortare väntetider för patienterna skulle 
kostnaden för Region Stockholm bli avsevärt lägre för varje patient som blir behandlad med CoreTherm. 

Hans Östlund, VD ProstaLund, kommenterar: ”Vi välkomnar att Stockholms öppenvårdsurologer nu sällar 
sig till experterna i Specialitetsrådet och de regionala politiker som vill se ett ökat utbud av TUMT i 
huvudstaden för att kunna öka tillgängligheten. När tjänstemännen och politikerna i Region Stockholm går 
dessa intressenter till mötes i sin revidering står vi redo att leverera CoreTherm-utrustning, utbildning och 
service till de privata öppenvårdsurologerna till gagn för patienterna.”  

 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:   
Hans Östlund, VD 
Tel. +46 (0) 70 624 07 40 
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.  
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