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Regionpolitiker vill att TUMT används på 
samtliga sjukhusgrupper i Västra Götaland
Heikki Klaavuniemi, regionråd SD, ifrågasätter i insändare i Skövde Nyheter idag varför 
behandlingen av godartad prostataförstoring inte är jämlik i Västra Götaland.

TUMT, transuretral mikrovågsterapi, är den medicinska benämningen för ProstaLunds behandling av 
godartad prostataförstoring, CoreTherm. TUMT utförs idag enbart på tre av Västra Götalands sjukhus 
vilket Heikki Klaavuniemi, regionråd SD, ifrågasätter i dagens insändare i Skövde Nyheter. Han pekar 
bland annat på att ”det innebär svårigheter i den personcentrerade vården där patienterna kan 
erbjudas olika befintliga behandlingsmetoder och vara delaktiga i val av behandlingsmetod.”

SD har enligt Klaavuniemi varit i kontakt med ordföranden i samordningsråd urologi som ska ha uttalat 
att TUMT-metoden är betydligt billigare än en TURP-operation (hyvling) och att durationen för 
behandlingen är god och att metoden har ett gott evidensläge.

Enligt insändaren har Sverigedemokraterna nu väckt ett så kallat initiativärende i Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen där de bland annat vill undersöka möjligheten att sprida TUMT-metoden till de 
kvarvarande sjukhusgrupperna i Västra Götalandsregionen.

VD Johan Wennerholm kommenterar: ”Det är mycket glädjande att allt fler politiker från vänster till 
höger engagerar sig i herrarna med prostataförstoring och att de samtidigt ser vilka vinster CoreTherm 
kan generera. Det ska bli spännande att följa Sverigedemokraternas initiativärende i Västra Götaland.”

Insändaren: Varför är inte behandling vid godartad prostataförstoring jämlik i vår region? 
(skovdenyheter.se)

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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