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Reimbursement-koder erhållna för hela EVLP processen i USA  
 
Från och med 1 januari 2018 kommer sjukhus i USA att få ersättning (reimbursement) för kirurgens 
och teamets tid relaterat till en EVLP (Ex Vivo Lung Perfusion). De tre nya koderna kommer också 
förenkla ersättningsprocessen för amerikanska sjukhus. 
 
 
XVIVO Perfusion, med hjälp av och professor Ed Cantu på University of Pennsylvania, har arbetat i 18 månader för att 
erhålla CPT-procedurkoder för EVLP-processen. Den första koden är relaterad till förberedandet av marginella givarlungor, 
den andra koden är relaterad till EVLP på ett organperfusions-system av en marginell lunga, och den tredje koden är 
relaterad till eventuell ytterligare tid som behövs vid en EVLP. De tre koderna tillsammans kommer att möjliggöra och 
förenkla processen för ersättning för det arbete som kirurgen och arbetslaget lägger ned vid en EVLP. 
 
En CPT-kod (Current Procedural Terminology) är en debiteringskod som gör att ett sjukhus i USA på enkelt och korrekt sett 
kan få betalt för en specifik procedur. Med de nya koderna har ett hinder för att användningen av XPS övervunnits vilket gör 
att fler kliniker kan erhålla ersättning för utförda EVLPer. 
 
”Det är mycket glädjande att 18 månaders utmanade arbete betalat sig i och med de tre nya CPT-koderna, vilka kommer att 
förenkla reimbursement för sjukhus i USA. Detta är en viktig milstolpe för XVIVO Perfusion eftersom de nya koderna 
kommer ge sjukhuset möjlighet att få ersättning för allt arbete som det kirurgiska teamet lägger ned på EVLP. Bolaget 
bedömer att detta kommer ge ökad användning av EVLP -teknologin eftersom ett ekonomiskt hinder för EVLP har tagits 
bort” säger XVIVO Perfusions VD Magnus Nilsson.  
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För ytterligare information vänligen kontakta: 
Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com  
Magnus Nilsson, CEO, +46 31 788 2150, magnus.nilsson@xvivoperfusion.com 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och 
för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. 
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare kontor finns i Lund och i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på 
Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO. Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.  
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 
 
Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08:30 
den 7 november 2017. 
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