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Invent Medics produkt Efemia kontinensstöd godkänd för utskrivning med 
kostnadstäckning i Norge 

Invent Medic meddelar att bolagets första produkt Efemia kontinensstöd har godkänts för 
utskrivning med kostnadstäckning i hela Norge från och med den 1 april 2020. Efemia är hittills 
även godkänd för utskrivning i regionerna Västra Götaland och Jämtland Härjedalen i Sverige samt 
21 kommuner inklusive Köpenhamn i Danmark. 

Invent Medic lanserade Efemia i Norge i slutet av 2019 tillsammans med distributören Quintet. Deras 
arbete med att etablera produkten i landet kommer nu att underlättas då bland annat urologer och 
gynekologer kan skriva ut produkten till sina patienter som får ersättning för kostnaden.  

Beslutet att godkänna Efemia för utskrivning med kostnadstäckning togs av den norska myndigheten 
Helfa som ansvarar för ekonomisk administrering inom hela den norska offentliga hälsovården. 
Efemia omfattas av ett högkostnadsskydd som innebär en väsentlig reducering av kostnaden för 
kvinnor som använder produkten regelbundet. 

– Det är glädjande att Efemia nu är godkänd för utskrivning med kostnadstäckning i hela Norge. 
Produkten blir därmed mer tillgänglig för norska kvinnor som önskar en enkel, effektiv och 
operationsfri lösning för ansträngningsinkontinens (SUI). Invent Medic har nyligen även registrerats 
som leverantör av Efemia till region Jämtland Härjedalen i Sverige, så utvecklingen går definitivt i rätt 
riktning i Norden liksom i övriga Europa, säger Invent Medics VD Karin Bryder. 

Invent Medics norska distributör Quintet har gedigen erfarenhet inom hjälpmedel för kvinnohälsa 
och har goda kontakter inom både hälsovården och konsumentmarknaden. Inom 
konsumentmarknaden har Quintet ett nära samarbete med Norges ledande apotekskedja Apotek1 
som erbjuder ett brett utbud av medicinska hjälpmedel på sina apotek. 

Om Invent Medic 
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att 
förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De 
färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt 
Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade 
urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma 
vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics 
aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. 
Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com. 
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