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ProstaLund tecknar fyraårigt ramavtal med 
Västra Götalandsregionen
ProstaLund har efter direktupphandling fått ett tilldelningsbeslut gällande ett ramavtal med 
Västra Götalandsregionen (VGR) avseende CoreTherm® förbrukningsmaterial för 
värmebehandling av godartad prostataförstoring. Avtalets längd är 4 år och avser 
förbrukningsmaterial till 800 st behandlingar, vilket motsvarar en försäljning under avtalstiden 
på c:a 12 MSEK.

Antalet västgötar med godartad prostataförstoring som fått någon form av botande behandling[1] har 
trots en ökad äldre manlig befolkning successivt minskat över tid och den senaste officiella statistiken 
från 2019 visar att bara drygt 600 patienter behandlades under året. Samtidigt väntar i regionen 
nästan 500 färdigutredda patienter med prostataförstoring på operation/åtgärd för sina besvär.[2]

Under de senaste åren har Urologimottagningen vid sjukhuset i Skövde varit den enda kliniken i Västra 
Götaland som utfört CoreTherm® -behandlingar, ca 30 st per år. För två månader sedan tillkom 
Urologimottagningen vid Alingsås Lasarett som CoreTherm® -klinik och nu upphandlar VGR centralt 
800 CoreTherm® -behandlingar över fyra år. Upphandlat material är Schelin®-kateter, CoreFlow® - 
Soft Stent och CoreTherm®.

”Det är exemplariskt och glädjande att VGR tar ett centralt grepp om BPH-sjukvården och satsar på 
CoreTherm®-metoden i större skala. 800 CoreTherm® -behandlingar är mångdubbelt fler än vad som 
tidigare utförts i regionen. Antalet patienter som är i behov av bot är emellertid långt större, men 
ramavtalet ger oss en bra grund för vår fortsatta tillväxt i regionen.”, säger tf VD Johan Wennerholm i 
en kommentar.

[1] KED, Socialstyrelsens statistikdatabas
[2] SKR www.vantetider.se december 2020

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

Certified Adviser:
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som ProstaLund är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2021-03-09 11:35 CET.
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