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CoreTherm® - Marknadsandel växer snabbt i 
Sverige
Socialstyrelsen har publicerat statistik om operationer i öppen respektive sluten vård i Sverige 
2021.[1] 18 %, av de patienter med godartad prostataförstoring (BPE/BPH) som under året 
genomgick någon operation/åtgärd (KED), fick transuretral mikrovågsterapi (TUMT, KED72).

Det totala antalet resektioner och andra avflödesfrämjande ingrepp (KED) för BPH-patienter uppgick i 
Sverige till 4,905 st under 2021 vilket är en ökning från pandemiåret 2020 men drygt 6 % färre än 
2019. Avflödesfrämjande ingrepp har emellertid, trots ökande äldre manlig befolkning, minskat kraftigt 
i Sverige under de senaste 30 åren sedan toppnoteringarna i slutet av 1980-talet då 12-13.000 
ingrepp utfördes årligen.

Transuretral mikrovågsterapi (TUMT), är den medicinska terminologin för grundmetodiken i 
CoreTherm® Concept, ProstaLunds vidareutvecklade metod för behandling av godartad 
prostataförstoring. Trenden håller i sig, TUMT står för en allt större andel av de BPE-åtgärder som 
utförs. Från 8 % 2018, ca 12 % 2019, ca 14 % 2020 till nästan 18 % 2021. Enligt Socialstyrelsens 
siffror utfördes TUMT-behandlingar (CoreTherm®) på 867 st herrar under 2021. TURP 
(hyvlingsoperationer) är fortsatt den vanligaste avflödesfrämjande åtgärden i Sverige men antalet 
fortsätter att minska, drygt 2,900 utfördes under föregående år.

Johan Wennerholm, VD ProstaLund, kommenterar: ”Vi fortsätter att stärka CoreTherms position på 
den svenska marknaden och jag gläds med de nästan 900 svenska män som fick vår behandling förra 
året. Det framgår också tydligt att sjukvården i allt större utsträckning inte mäktar med att operera 
denna patientgrupp och vår resurseffektiva och snabba behandling är lösningen. Fler än 2, 500 män 
väntar idag på operation och i tillägg finns fler än 215,000 män som dagligen försöker symtomlindra 
sina besvär med läkemedel och bland dessa skulle många säkert vilja få bot med CoreTherm®”

[1] https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikdatabasen/
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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 4 000 
aktieägare. Se även -  Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner www.prostalund.se.
här: www.prostalund.se/pressmeddelanden
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