
 
 
PRESSMEDDELANDE 2020-11-12 
 

Beslut i Stockholm öppnar upp för ProstaLunds behandlingsmetod - 
300 behandlingar årligen beräknas utföras  

På Region Stockholms avtalsutskotts sammanträde igår den 11 november fattade utskottet beslut 
om justering av ersättningsnivåer och åtgärder inom vårdval specialiserad urologi. Beslutet innebär 
att det kommer att bli lättare och gå snabbare att få vård för patienter med godartad 
prostataförstoring. 

Region Stockholm konstaterar att kö-läget för denna patientgrupp förvärrats till följd av pandemin.  

”Beslutet innebär att patienter som fått diagnosen godartad prostataförstoring lättare kan få 
behandling med en mer skonsam metod där det sker en värmebehandling istället för ett traditionellt 
kirurgiskt ingrepp. Det betyder att patienten slipper en kirurgisk operation med narkos och ingreppet 
kan gå snabbare och vara mindre ingripande. Det finns i dag en kö av patienter som väntar på vård 
och det känns därför extra bra att kunna göra dessa ändringar så att väntetider kan minskas och fler 
patienter få en skonsammare behandling”, säger Tobias Nässén (M) vård- och valfrihetsregionråd i 
pressmeddelandet från Moderaterna. 

”Initialt räknar Regionen med att ca 300 av de årligen 900 fall som behöver behandlas för godartad 
prostataförstoring, skulle kunna få hjälp via denna behandling”, fortsätter Tobias Nässén. 

”Regionen räknar med att 300 patienter ska värmebehandlas av totalt 900 behandlingar årligen. 
Båda dessa siffror tror jag är i underkant utifrån det behov som vi ser. När metoden utförs på flera 
kliniker, så tror vi att minst 50% av de aktiva BPH-behandlingarna i Region Stockholm kommer att 
genomföras med vår CoreTherm-metod.”, säger VD Hans Östlund i en kommentar. 

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 2100 aktieägare. Se även - 
www.prostalund.se. Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: 
www.prostalund.se/pressmeddelanden  
 
Certified Adviser:  
Västra Hamnen Corporate Finance AB  
Telefon: +46 40 200 250  
E-mail: ca@vhcorp.se 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ProstaLund AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s 
förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående 
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 november kl. 16:30 CET. 


