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Godartad prostataförstoring: 
Läkemedelsanvändningen ökar lavinartat
Socialstyrelsens nypublicerade statistik visar att 215.800 svenska män hämtat ut ”Medel vid 
godartad prostataförstoring” mot recept på apotek under 2021. Det är 137 % fler än för 15 år 
sedan.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har tidigare kommit fram till att måttliga 
besvär av godartad prostataförstoring ofta behandlas med läkemedel men eftersom det inte går att 
avgöra i förväg vilka män som kommer att ha nytta av behandlingen, är det viktigt att vården följer upp 
effekten. För dem som har svåra problem finns flera effektiva operationsmetoder. Men livskvaliteten 
minskar hos många som inte får hjälp. Utvärderingen visar att läkemedel över lag har en blygsam effekt 
på måttliga prostatabesvär, även om vissa män har nytta av dem. Dessa kan dock inte identifieras i 
förväg, varför det är av stor betydelse att noggrant och systematiskt följa upp effekterna av påbörjad 
medicinering.

Sonny Schelin, medicine doktor i urologi och specialist i allmänkirurgi, påtalade redan för ett par år 
sedan om den oroande trenden: ”– Många läkare i Sverige väljer att ordinera symtomlindrande läkemedel 
till patienterna i stället för att erbjuda en botande behandling. Läkemedelsbehandling kan medföra 
besvärliga biverkningar som trötthet, yrsel, muntorrhet, minskad sexlust och impotens. Jag kan inte förstå 
varför många läkare gör på det viset när vi kan erbjuda patienten en effektiv behandling. Det är både jobbigt 
och onödigt att lida när det finns hjälp att få. Att vänta och gå med en förstorad blåsa försämrar 
möjligheterna till bot om man väntar för länge så urinblåsan tappar spänsten.”

Sedan tidigare har det, även om antalet värmebehandlingar med CoreTherm ökat kraftigt de senaste 
åren, totalt sätt varit en dramatisk minskning av antalet botande behandlingar för godartad 
prostataförstoring i Sverige under de senaste 25 åren trots att den äldre manliga befolkningen ökat 
snabbt under samma tid.

ProstaLunds VD, Johan Wennerholm kommenterar: ”Vetskapen om att det bara blir fler och fler män 
som inte får något annat än alfuzosin och finasterid för att lindra sina symtom samtidigt som allt färre 
får botande behandling gör mig ledsen. Samtidigt visar dessa siffror att potentialen för CoreTherm, 
bara i Sverige, är väldigt stor och det är en stor sporre för oss att fortsätta vårt enträgna arbete med 
att upplysa alla dessa herrar om värmebehandling och att försöka hjälpa dem till bot. ”

Se bifogad bild för fullständig graf.
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För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Johan Wennerholm, VD
Tel. +46 (0) 73 042 99 97
E-post: johan.wennerholm@prostalund.com

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 4 300 
aktieägare. Se även -  Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner www.prostalund.se.
här: www.prostalund.se/pressmeddelanden
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