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Ökat antal värmebehandlade BPH-patienter i 
Sverige 2018 
Socialstyrelsen publicerar idag officiell statistik om operationer i öppen respektive sluten vård i 
Sverige 2018.1 410 transuretrala mikrovågsterapier (KED72) utfördes under 2018, en ökning från 
393 året innan. 

Det totala antalet resektioner och andra avflödesfrämjande ingrepp (KED) för BPH-patienter i Sverige 
uppgick till 5 163 st under 2018 vilket är en minskning med nästan 200 från året innan. Transuretrala 
mikrovågsbehandlingar (TUMT, CoreTherm) var efter TURP (hyvling) den vanligaste åtgärden och 
ökade något under 2018 jämfört med året innan. 410 st motsvarande knappt 8 % av ingreppen som 
utfördes var TUMT.   

Hans Östlund, VD ProstaLund, kommenterar: ”Det är uppenbart att patienterna med godartad 
prostataförstoring trängs undan i svensk sjukvård. Man erbjuder patienterna läkemedel, 195 000 
män hämtade ut BPH-specifika läkemedel under 2018, men dessa ger inte sällan biverkningar som t 
ex impotens. En liten bråkdel av patienterna lyckas komma igenom nålsögat och erbjuds en botande 
behandling men där är väntetiden oftast lång, fler än 2 000 män i kö för operation/åtgärd i juli 2019. 
Såväl väntetid som operation i narkos är långt ifrån alltid komplikationsfria. Att fler blir botade med 
CoreTherm är glädjande men svensk sjukvård skulle kunna hjälpa så många fler om detta tillstånd 
prioriterades. Vår effektiva behandling i lokalbedövning, som inte tar mer än ca 10 minuter att 
utföra, skulle kunna bidra till förhöjd livskvalitet för många av de äldre drabbade herrarna.”  

 

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 Nasdaq First North 
Growth Market och har cirka 1900 aktieägare. Se även - www.prostalund.se.  
 
Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: https://www.prostalund.se/pressmeddelanden 
 
Certified Adviser: 
Västra Hamnen Corporate Finance AB 
Telefon: +46 40 200 250 
E-mail: ca@vhcorp.se 

 
1 https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikdatabasen/ 
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