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Lagförslag presenterat med syfte att öka tillgången till 
skalpkylningsterapi
Fredagen den 1 april, i Washington D.C., presenterades lagförslaget HB7322 i parlamentet med syfte att 
fordra täckning för skalpkylning för grupphälsoplaner och grupp- och individuell sjukförsäkring, 
specificerade federala hälsovårdsprogram och Federal Employees Health Benefits Program.

Lagstiftningen presenterades av ordförande för House Appropriations Committee, Rosa DeLauro, och fordrar 
att alla sjukförsäkringsbolag tillhandahåller täckning för skalpkylning, för att förebygga kemoterapiinducerad 
alopeci för cancerpatienter.

Kongresskvinnan DeLauro, som är trettiofyra år och själv canceröverlevande, kommenterade: ”Håravfall är en 
av de mest fruktade biverkningarna för män och kvinnor som har diagnosticerats med cancer. Eftersom de 
flesta cancerpatienters försäkring inte täcker skalpkylningsterapi tvingas de göra ett val mellan att ådra sig 
betydande skulder eller terapi som kan bevara det mentala välbefinnandet och känslan av normalitet under 
kampen mot cancer.”

Propositionstexten finns .här

Kommande steg för lagförslaget är en omröstning i House Committee. Det kommer sedan att behandlas av 
senaten och representanthuset. Om lagförslaget antas kommer det att krävas ett slutgiltigt godkännande av 
presidenten innan det kan undertecknas i lag.
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Richard Paxman, VD 
Tel: +44 7968 020641 
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com 
www.paxman.se

Om oss

PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos 
patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman 
själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom 
skalpkylningsteknologi och har hittills levererat närmare 4 000 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker 
och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, 
flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i 
Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA. 

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified 
Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.

https://delauro.house.gov/sites/delauro.house.gov/files/documents/DELAUR_053.pdf
http://www.paxman.se
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