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ProstaLunds CoreTherm® kan nu erbjudas som 
behandling i den norska offentliga vården
Beslutningsforum for nye metoder i Norge fattade i måndags beslut om att Transuretral 
mikrovågsbehandling (TUMT) kan erbjudas som ett alternativ till behandling vid godartad 
prostatahyperplasi.

I juni fattade Bestillerforum i ”Nye Metoder” i Norge beslut om att låta de fyra regionala 
helseforetaken besluta om CoreTherm® (TUMT) ska implementeras som metod för behandling av 
godartad prostataförstoring i den offentliga vården. I måndags fattades beslutet att CoreTherm® kan 
erbjudas som behandling vid godartad prostataförstoring.

«Nye metoder» är ett system i Norge baserat på ett tätt samarbete mellan «spesialisthelsetjenesten 
ved de regionale helseforetakene, helseforetakene (sykehusene), Statens legemiddelverk, 
Folkehelseinstituttet, Statens Strålevern og Helsedirektoratet.» En central uppgift för «Nye Metoder» 
är att utvärdera effekt, säkerhet och kostnadseffektivitet för nya behandlingar och samtidigt jämföra 
med befintliga. Utvärderingarna utgör en viktig del i kunskapsunderlaget för beslut om eventuellt 
införande eller utfasning av metoder i den offentliga vården i Norge.

Beslutningsforums mötesprotokoll från i måndags:” Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum 
for nye metoder er resultat av en lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige 
konsekvenser som følger både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en 
metode forutredning, behandling og/eller prosedyre/organisering.” – «Transuretral 
mikrobølgebehandling (TUMT) kan tilbys som et alternativ ved behandling av benign 
prostatahyperplasi.»

VD Johan Wennerholm kommenterar:

”Som Beslutningsforum själva noterar har det varit en lång process men nu föreligger inte längre några 
hinder för sjukhusen att starta upp CoreTherm-verksamhet om de och patienterna så önskar. Idag 
utförs CoreTherm bara på en privat klinik i Oslo. Nu är grunden på plats för att vi ska kunna säkerställa 
att fler patienter erbjuds CoreTherm® i Norge.”

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 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
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