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Regionpolitiker vill att TUMT införs som 
behandlingsmetod för godartad 
prostataförstoring i Halland.
Stina Isaksson och Carita Boulwén, regionstyrelseledamöter (SD) i Region Halland, vill att TUMT 
införs som behandlingsmetod i regionen.

TUMT, transuretral mikrovågsterapi, är den medicinska benämningen för ProstaLunds behandling av 
godartad prostataförstoring, CoreTherm®. Region Halland är en av få regioner i Sverige där metoden 
idag inte utförs.

Isaksson och Boulwén argumenterar i ett initiativärende för ett införande av TUMT i Halland och 
pekar bland annat på att varken operationssalar, operationspersonal eller vårdplatser behövs såsom 
vid operation. Vidare pekar de på den potentiella besparing som regionen kan göra, 3.3 MSEK, om 
CoreTherm ersätter operation (TUR-P). ”Vi kan behandla fler patienter på hemmaplan, utan en lång 
väntan och resa. Fler patienter kommer kunna få bot och det kommer leda till kortare köer.”

De skriver vidare att ”Det skulle finnas möjlighet att kunna erbjuda fler en behandling för sin 
åldersförstorade prostata i Region Halland, samtidigt som ska skulle reducera kostnader och frigöra 
sjukhusresurser inom den hårt ansträngda urologiska verksamheten genom att använda metoden 
TUMT upptill TURP.”

Regionstyrelsen i Halland beslutade att ge regionkontoret i Halland att bereda ärendet.

VD Johan Wennerholm kommenterar: ”Det är fantastiskt roligt att än fler politiker uppmärksammar de 
uppenbara vinster som CoreTherm® kan bidra till i vården. Med ett helikopterperspektiv ses den 
direkta besparingen för åtgärden som sådan och samtidigt vad de frigjorda resurserna leder till, här i 
form av fler behandlade patienter, kortare köer och sjukhusresurser till annan vård. Det ska bli mycket 
intressant att höra vad regionkontoret i Halland kommer till för slutsatser. Vi är oavsett redo att 
leverera utrustning och utbilda personal!”

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