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Ny motion i Stockholm - Ökad användning av 
CoreTherm minskar kostnader och frigör 
resurser.
Lars Bryntesson (S) skriver i ny motion till Regionfullmäktige i Region Stockholm om 
värmebehandling (TUMT) vid godartad prostataförstoring.

En modern och utvecklad form av TUMT är ProstaLunds CoreTherm®. Socialdemokraternas Lars 
Bryntesson har motionerat om värmebehandling (TUMT) vid godartad prostataförstoring och vill att 
insatserna mot godartad prostataförstoring ska stärkas ”så att fler kan bli föremål för en botande 
behandling.” Nedan några citat från motionen:

”Vid TUMT behövs, till skillnad från vid TURP, inte operationssalar, operationspersonal eller vårdplats.”

”Ju mer vård som kan utföras utan krav på operationssalar, operationspersonal och vårdplatser desto 
mer frigör vi för annan vård”

”TURP utförs vid våra akutsjukhus och kostar betydligt mer per behandling än TUMT, nära tre gånger 
så mycket. Ersättningen för TUMT har höjts något men med marginell effekt.”

”En ökad användning av TUMT skulle reducera andra kostnader samt frigöra resurser på 
akutsjukhusen.”

”Botande behandling, oavsett om det är TUMT eller TURP, är kostnadseffektiv och beräknas, vid sidan 
om förbättrad livskvalitet för patienterna, spara in 150-200.000 kr per individ i framtida direkta 
vårdkostnader där minskning av katetervård blir den stora vinsten.”

Johan Wennerholm, tf VD ProstaLund kommenterar: “CoreTherm är vårdskuldens värsta fiende och 
regionerna kan, om de gemensamma resurserna används smartare, få fler patienter botade till en lägre 
kostnad, precis som Bryntesson säger. Lars Bryntessons motion visar också att allt fler politiker, från 
allt fler partier, inser att köerna aktivt måste arbetas bort och därmed skapa en bättre vardag och 
framtid för alla dessa män med prostatabesvär.”

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Johan Wennerholm, tf VD
Tel. +46 (0) 730 429997
E-post: johan.wennerholm@prostalund.com
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Om ProstaLund

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 5000 
aktieägare. Se även -  Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner www.prostalund.se.
här: www.prostalund.se/pressmeddelanden
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Västra Hamnen Corporate Finance AB
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