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SLG Kalmar AB vann urologiupphandling 
omfattande CoreTherm®-behandlingar i Region 
Kalmar län
SLG Kalmar AB vann urologiupphandling i Region Kalmar län omfattande CoreTherm®-
behandlingar (TUMT).

SLG bytte ägare den 1 januari i år vilket medförde att de vårdavtal som tidigare ägare hade med 
Region Kalmar län upphörde och den nya ägaren fick inte ett motsvarande avtal vilket fick en stor 
påverkan på antalet CoreTherm®-behandlingar under första halvåret 2022. ProstaLund uppskattar att 
det utfördes drygt 100 st färre behandlingar under första halvåret 2022 på SLG jämfört med samma 
period 2021.

Region Kalmar län utannonserade i början av juni i år en upphandling av urologisk vård till regionen. 
Upphandlingen syftade till att erbjuda patienter specialistläkarkompetens inom urologi med placering 
centralt i Kalmar län med en avtalstid om 4 år. TUMT-kompetens sågs som särskilt mervärde i 
upphandlingens utvärdering. TUMT står för transuretral mikrovågsterapi och är grunden i ProstaLunds 
vidareutvecklade värmebehandling, CoreTherm® Concept. SLG Kalmar AB vann upphandlingen och 
har skrivit ett 4-årskontrakt med Region Kalmar län.

”Det är mycket glädjande att SLG Kalmar vann upphandlingen och nu har fått ett avtal med regionen 
som möjliggör en långsiktighet i arbetet där de kan utveckla CoreTherm®-verksamheten. De 
indikationer vi har fått från SLG gör att vi bedömer att det finns mycket goda förutsättningar för en 
återgång till tidigare produktionsnivåer. Det är också mycket glädjande för alla herrar med godartad 
prostataförstoring i södra Sverige att det åter finns en mottagning i rimlig närhet där de som så önskar 
kan få en CoreTherm®-behandling utan långa väntetider.”, säger VD Johan Wennerholm i en 
kommentar.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Johan Wennerholm, VD
Tel. +46 (0) 73 042 99 97
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 4 000 
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
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