
 

 

 



 

 

 (bolaget, PL) 

har utvecklat instru-

mentet och metoden 

CoreTherm® som med 

hjälp av värme behandlar BHP, 

godartad prostataförstoring. Upp 

mot 50 procent av män i 60-

årsåldern har symptom associerade 

med BHP. Vid tillståndet pressar 

den förstorade prostatakörteln mot 

urinrörets väggar och skapar 

svårigheter med att tömma urin-

blåsan vilket hämmar patienten i 

dess vardag. I dag behandlas 

tillståndet främst med läkemedel 

eller kirurgi (TURP). Läkemedel 

har biverkningar och en begränsad 

effekt. TURP är ett större ingrepp 

där patientens övriga hälsotillstånd 

måste vägas in tillsammans med 

andra risker för komplikationer 

och biverkningar som blödningar 

och impotens.  

 

 är relativt TURP en mer 

kostnadseffektiv metod som också 

levererar likvärdiga resultat. 

Bolaget har alltså både bra kliniska 

belägg rörande effekt liksom data 

som visar att CoreTherm® från ett 

hälsoekonomiskt perspektiv också 

är ett bra alternativ. Coretherm® 

introducerades på marknaden i 

Sverige och EU 1999, och i USA 

sedan 2006. Det initiala mot-

tagandet var mycket positivt med 

cirka 250 sålda maskiner. Metoden 

har sedan dess utvecklats och är i 

dag betraktad som evidensbaserad 

och säker. Behandlingstiden har 

reducerats till mellan 6 och 15 

minuter från tidigare 45 till 65 

minuter. Trots det har tillväxten i 

absoluta tal varit begränsad.  

För att öka försäljningen ska ett 

nytt modernt instrument lanseras 

under 2018. Till detta har ett 

försäljningsgodkännande i Kina 

erhållits, vilka tillsammans skapar 

goda förutsättningar att växa. 

Bolaget ska även framledes att 

jobba närmare välrenommerade 

kliniker och universitetssjukhus för 

att via opinion belysa fördelar med 

CoreTherm® relativt andra mindre 

avancerade system.  

 

 en emission om 

13 miljoner kronor före kostnader 

för att bland annat finansiering 

expansionen mot Kina och erhålla 

CE-märkning för det nya systemet. 

I vårt basscenario beräknar vi ett 

motiverat pris om 4,3 kronor efter 

emission. Det är över tecknings-

kursen om 3,8 kronor. Risk för 

ytterligare kapitalbehov mot årets 

slut är hög.    
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Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, 

branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden 

och tidigare genomförda prestationer. 

 

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 

högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella 

bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och 

tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Lång-

siktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också 

väsentliga kriterier. 

 

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  

finansiella ställning. 

 

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential i 

form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas 

i aktiekursen. 

 

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 

högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett 

företag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. 

Betyget grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna 

risknivå, aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning 

av framtida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget. 

 

 

  



 

 

Medicinteknikbolaget ProstaLund (PL eller bolaget) har utvecklat 

metoden CoreTherm® med tillhörande hård- och mjukvara samt 

förbrukningsartiklar för individanpassad behandling av godartad prostata-

förstoring, BHP (Benign prostatahyperplasi). BHP orsakas av att prostatan 

växer och trycker mot urinröret. Symptom innefattar bland annat problem 

med att tömma urinblåsan vilket resulterar ett ”onormalt” behov av 

frekventa toalettbesök. Det reducerar i sin tur den drabbades livskvalité 

avsevärt.  

 

Tillståndets symptom upplevs i olika grad bland 50 procent av alla män i 

60-årsåldern. Andelen stiger med åldern och drabbar 80 procent av alla 

män i 80-årsåldern. Upp till 25 procent av alla män behandlas någon gång 

för att lindra symtom.  

 

Det finns flertalet mer eller mindre etablera behandlingsalternativ. Vid val 

av lämplig behandling beaktas effekt, patientens hälsotillstånd samt egna 

önskan liksom kostnad. Läkemedel förefaller i dag vara förstavalet för 

behandling. Läkemedelsbehandling har påvisats effektiv vid lindriga till 

milda symptom men runt 40 procent av patientpopulationen svarar inte 

på dagens behandlingar.  

 

För dessa patienter är kirurgi med metoden TURP ett etablerat 

förstahandsalternativ. TURP har påvisats mer effektivt för att lindra 

symptom än farmalogisk behandling och för patienter med svåra 

symptom. Metodens effekt är även långvarig men medför dock både högre 

risker liksom kostnader. I vissa fall är TURP kontraindicerat beroende på 

medicinska förhållanden och det allmänna hälsotillståndet. 

 

ProstaLunds metod, CoreTherm®, bygger på att med värme från 

mikrovågor (TUMT) bränna bort den prostatavävnad som klämmer runt 

urinröret. CoreTherm® är ett icke-kirurgiskt ingrepp med lägre risker och 

framförallt lägre kostnader (enligt bolaget 50 procent), relativt TURP. 

CoreTherm® lämpar sig även för den del av patientpopulationen där 

traditionell kirurgi av medicinska eller hälsotillstånd inte är ett alternativ.  

 

Bolagets metod, system och förbrukningsartiklar har även kliniska belägg 

som påvisar god och omgående effekt, jämförbar med TURP (kirurgi) som 

är branschens ”golden standard”. CoreTherm® rekommenderas av 

American Urology Association, European Urology Association och 

svenska SBU (Statens Beredning för Medicinsk utvärdering) 

 

Data från 2007 antyder dock en något högre ombehandlings förekomst för 

metoden. Samtidigt menar bolaget att detta inte är ett problem då 

metoden utvecklats sen dess. 

 

CoreTherm® lanserades 1999 och fick ett gott mottagande. Dock har 

tillväxten i absoluta tal varit blygsam. Under de första nio månaderna av 

2017 har bolaget sålt för 10,9 miljoner kronor till ett negativt 

rörelseresultat om cirka åtta miljoner kronor. Vi prognostiserar en 

nettoomsättning om 14,6 miljoner kronor för helåret 2017 – i linje med 

2016 till ett rörelseresultat om minus 14,2 miljoner kronor. 

 



 

 

Historiskt har säljinsatserna varit fokuserad på främst Sverige och övriga 

Norden samt EU liksom USA. Dessa marknader kommer framledes 

fortsätta ligga i fokus men med ett försäljningsgodkännande i Kina öppnas 

dörrar till ytterligare en gigantisk marknad. 

 

I december 2017 erhölls ett försäljningsgodkännande på den stora 

marknaden i Kina. USA har alltid varit den gyllene marknaden inom 

läkemedel och medicinteknik men Kina har på senare tid seglat upp som 

en nästan lika viktig marknad. Som bekant är patientunderlaget i landet 

stort vilket innebär bra potential.  

 

I Kina avser bolaget att till en början sälja via en distributör som tidigare 

varit behjälplig under registreringsprocessen. Det indikerar att 

distributören ser potential i CoreTherm® och kommer vara dedikerad till 

uppgiften. Till detta skall nämnas att CoreTherm® används i studier för 

vetenskapliga artiklar och enligt bolaget är instrumentet efterfrågat redan i 

dag bland experter inom området.   

 

Potentialen i Kina är värdedrivande men vår bedömning är dock att det 

kan ta några år innan systemet kan etablera sig på den kinesiska 

marknaden och generera betydande intäkter.  

 

Till detta avser ProstaLund att i mitten på 2018 lansera en uppdaterad och 

modern version av sitt system inkluderat ett helt nytt instrument. Det nya 

systemet skall vara mer användarvänligt med ett automatiserat 

behandlingsstöd, vilket bör underlätta vid försäljning. Systemet kommer 

även laseras med tydliga(re) instruktioner för att sätta en standardprocess 

för hur ingreppet skall utföras – det för att uppnå bästa effektivitet 

oberoende av vem eller vart ingreppet genomförs vilket bör ge mindre 

variation i effekt.  

 

Vi tror att det är främst affärer med det nya systemet men i viss 

utsträckning även en ökad patientvolym driver tillväxt under innevarande 

och de kommande två åren.  

 

Marknaden i USA är stor men bolaget har inte lyckats få upp 

försäljningsvolymen. Det finns två amerikansktillverkande TUMT-system 

på marknaden. Vi tror att CoreTherm®-systemet historiskt inte lyckats 

övertyga marknaden i USA om de antagna fördelar som CoreTherm® har 

– (i) bättre kontroll över pågående behandling vilket möjliggör för 

individanpassad behandling och säkerheten liksom (ii) den relativt kortare 

behandlingstiden. Således har amerikanska system med etablerade lokala 

organisationer haft en fördel under införsäljningsprocessen.  

 

Vidare menar bolaget på att CoreTherm® hamnat i ”fel fack” och 

associeras med andra liknande system som är har mindre kliniska belägg, 

är mindre avancerade och anpassade för en annan del av 

patientpopulationen.  

 

För att befästa bolagets system för som ett kostnadseffektivt alternativ till 

TURP, snarare än bara ett TUMT-system…samt som en bra behandling för 



 

 

den patientgrupp som annars hade behövt kateter krävs långsiktigt arbete. 

Det med hjälp av framstående opinionsledare stött av gedigen kliniska 

data. För att åstadkomma detta avser bolaget att (främst) i USA upprätta 

samarbeten med erkända sjukhus och kliniker och få opinionen med sig. 

För att addera aktuella kliniska belägget avser bolaget genomföra 

ytterligare studier i USA. Som ett första steg är en mindre pilotstudie 

planerad. 

 

Kombinationen med den nya marknaden – Kina, det nya moderna 

systemet, liksom den långsiktiga strategin för att vinna marknadsandelar 

inger förhoppningar om tillväxt både på kort och lång sikt.  

 

Som nämnts tror vi att tillväxten under de kommande två åren drivs av 

lanseringen av det nya systemet – antaget att detta erhåller CE-märkning. 

Den befintliga versionen är gammal och hårdvarukomponenterna är svåra 

att få tag i då tekniken gått framåt. För helåret 2018 har vi i basscenariot 

antagit en tillväxt om 24 procent – främst hänförbart det fjärde kvartalet.  

 

Vidare är vår bedömning att det kommer ta ett tag innan Kina kan 

leverera betydande intäkter. Dock tror vi att Kina tillsammans med den 

nya strategin i USA kan driva bra tillväxt även under 2021 till 2025. I 

basscenariot modellerar vi med en årlig genomsnittlig tillväxt om höga 32 

procent mellan 2018 och 2025.  

 

Det är också värt att nämna att arbete med en avhandling pågår som avser 

undersöka bolagets metod och förekomst av prostatacancer. Skulle 

resultat från detta arbete indikera att behandling CoreTherm® reducera 

risk för prostatacancer skapas en uppsida i form av ytterligare ett 

fördelaktigt argument.  

 

För att kunna ge de nya förutsättningarna en chans genomför bolaget en 

nyemission som vid full teckning inbringar 13 miljoner kronor före 

relaterade emissionskostnader. Emissionslikviden skall bland annat 

användas för expansionen i Kina liksom CE-märkning och lansering av 

den nya versionen av CoreTherm®. Med detta sagt är bolagets mål att 

lansera det nya CoreTherm®-systemet i Skandinavien under andra halvan 

av 2018 och etablera samarbetet med ett antal sjukhus i Kina.  

 

Tre teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 

3,8 kronor under teckningsperioden den 25 januari till den 8 februari. För 

den som erhåller teckningsrätter men inte vill teckna emissionen finns 

möjlighet att sälja dess i marknaden mellan den 25 januari och 6 februari. 

Det finns i dag teckningsförbindelser om tre miljoner kronor. Ytterligare 

2,1 miljoner kronor är garanterade via garanter.  

 

För att uppskatta ett motivera pris per aktie har vi utgår från en 

kassaflödesmodell med tre olika scenarion. I basscenariot beräknas ett 

motiverat pris per aktie efter antagen fulltecknad emission till 4,3 kronor, 

vilket är över teckningskursen om 3,8 kronor. I ett offensivt scenario 

beräknas det motiverade värdet till 8,5 kronor. I ett konservativt scenario 

till 0,9 kronor.  

 



 

 

Emissionsbeloppet är relativt litet och i våra scenarion kommer inte 

likviden räcka till dess att bolaget är kassaflödespositivt. Som investerare 

är det därför viktigt att vara beredd att vid ytterligare minst ett tillfälle 

skjuta till med kapital för att försvara sin ägarandel – det första tillfället 

kan bli redan runt årsskiftet. Annars är den största risken den 

kommersiella. Det finns även en risk för att lanseringen av det nya 

systemet med tillhörande antagen tillväxt drar ut på tiden då CE-märkning 

ännu inte är på plats. 

 

Prostata växer i två faser. Först i samband med puberteten och sedan 

återkommer tillväxten runt 25 års ålder. Det är friska celler som växer till 

antalet, alltså inte cancerceller – tillväxten i sig är således inte farlig. Dock, 

för upp mot 50 procent av alla män i 60-årsåldern ger tillståndet upphov 

till symptom förknippade med godartad prostataförstoring (BHP - Benign 

prostatahyperplasi). BHP innebär att den förstorade prostata trycker runt 

urinröret i den utsträckning att den drabbade har svårt att helt tömma 

urinblåsan. I vardagen för det med sig besvär som ”onormalt” många 

toalettbesök på natten (sömnbrist) liksom på dagen. Det kan skapa 

problem i situationer som under jobbmöten eller på flygplan. 

Sammantaget försämras den drabbades livskvalité avsevärt.  

 

 

 

I ett än längre fortskridet skede kan BHP leda till besvär som blåssten och 

återkommande urinvägsinfektion samt nedsatt njurfunktion och 

blödningar från prostata.  

 

För att ställa diagnos utreds den upplevda symtomen med hjälp av ett 

subjektivt frågeformulär, IPSS (International Prostatic Symptom Score), 

som är utformat efter en internationell standard. Baserat på svaren 

erhåller patienten ett antal poäng mellan 0 och 35 (IPSS score). Ett 

poängtal mellan 0 och 7 klassificeras som inga/lätta symtom, 8 till 19 

poäng som måttliga symtom och 20 till 35 poäng klassificeras som svåra 

symtom. Frågeformuläret kompletteras med bland annat en 

urinflödesmätning, mätning av residualurin i blåsan och PSA-tester. 

Viktigt är att kunna utesluta att andra diagnoser som exempelvis överaktiv 

blåsmuskel. 

 

Det finns ett antal olika mer eller mindre väl etablerade 

behandlingsalternativ med för- och nackdelar. Vilket alternativ som 

läkaren rekommenderar beror bland annat på förväntad effekt liksom 



 

 

behandlingsalternativets riskprofil och kostnad. Patientens prostatastorlek 

och allmänna hälsotillstånd samt egna önskan tas även i beaktning. 

Nedan följer några behandlingsalternativ som erbjuds i dag runt om i 

världen. 

 

1. Läkemedelsbehandling 

2. Kirurgi – konkurrerande alternativ 

3. Icke-kirurgiska ingrepp 

4. Kateter 

 

Sedan 1990-talet har läkemedelsbehandling varit förstahandsalternativet 

för behandling av patienter med ett IPSS-resultat motsvarande lindrig till 

måttliga symptom (Mayo Clinic).  

 

Finasterid är en 5-alfa-hämmare som hindrar omvandling av testosteron 

till DHT – som i sin tur antas vara en bidragande faktor som orsakar 

prostata att växa. Flertalet stora (tusentals patienter) kliniska studier har 

gjorts som påvisar effekt i form av minskning av prostatavolym upp mot 

30 procent. I studierna förbättrades även IPSS-resultaten.  

 

Full effekt uppnås dock först efter cirka sex månader. Vanliga 

biverkningar är erektil dysfunktion och reducerad sexdrift. (Källa: 

“Finasteride in the treatment of patients with benign prostatic hyperplasia: 

a review”, Angela B Smith et al.) 

 

Läkemedlet doxazosin är en alfa-blockerare som får muskulaturen i 

prostata att slappna av, vilket minskar trycket på urinröret. Som 

presenteras i artikeln “The long-term effect of doxazosin, finasteride, and 

combination therapy on the clinical progression of benign prostatic 

hyperplasia.”, McConnell JD et al. förbättrades urinflödeshastigheten med 

20 till 30 procent efter ett år. Efter fyra år var motsvarande siffra 39 

procent. Se “Doxazosin in the treatment of benign prostatic hypertrophy: 

an update”, Timothy J Wilt et al.. 

 

I en annan studie har kombinationer av de två läkemedelstyperna påvisats 

som mest effektiv för att lindra symptom. Nedan visas resultat från en 

studie som inkluderade drygt 3 000 män. Som framgår i bild till höger 

visar studieresultatet på att tillståndsutvecklingen kan bromsas men 

effekten avtar med tid. 

 

Medicinering är det billigaste behandlingsalternativet men också det 

enklaste då patienten inte behöver genomgå något ingrepp med 

rehabilitering, inkluderat sjukskrivning och kateter etcetera. 

 

Vidare tar det som tidigare nämnts tid innan behandlingen får effekt 

samtidigt som upp mot 40 procent inte alls svarar på medicineringen 

(Källa: “Targeted transurethral microwave thermotherapy versus 

alphablockade in benign prostatic hyperplasia: outcomes at 18 months.”, 

Djavan B et al).  

 

Dock är den långvariga effekten begränsad. Som framgår i artikeln 

”Godartad prostataförstoring med avflödeshinder” av Anders Spångberg 

 



 

 

avbryter upp till 67 procent av svenska patienterna medicineringen efter 

tre år. Möjligen för att genomgå patienten kirurgi eller annat ingrepp då 

medicinering inte längre kan ge önskad effekt då läkemedel inte påvisats 

kunna bota BHP. Biverkningar kan vara ytterligare en anledning. 

 

Innan läkemedel fanns tillgängliga var olika former av kirurgi 

förstahandsalternativet bland behandlingsmetoder.  

 

TURP (TransUretral Resektion av Prostata) är ett kirurgiskt ingrepp och 

innebär att bitar från prostata som klämmer mot urinröret skärs/skrapas 

bort för att underlätta genomströmning. Operationen sker via urinröret 

under narkos, spinalbedövning eller lokalbedövning. I de två sistnämnda 

är patienten vid medvetande under operationen. 

 

Fördelar: 

• Påvisad omgående och långvarig effekt med både flödesökning 

och symptomlindring 

• Relativt låg ombehandlingsfrekvens efter tio år (tio procent) 

Källa,”Alternatives to TURP: Outcome analysis and indication tuning.”, 

Puppo P et al. 

 

Den påvisade goda kliniska effekten har etablerat ingreppet som ”golden 

standard” bland alternativen. Dock finns även uppenbara nackdelar 

inkluderat risker och kostnader: 

 

Nackdelar (Källa, NHS): 

• Risk för blodtransfusion (fem till sex procent) 

• Patienten behöver stanna en till tre dygn på sjukhus efter 

operation (ökade vårdkostnader) 

• Retrograd ejakulation (90 procent) 

• Erektil dysfunktion (10 procent) 

• Instängning av urinröret (från ärrbildningar, fyra procents chans) 

• Risk för att cancerceller sprids i kroppen (TUR-syndrom) 

 

I tidigare nämnda artikel ”Godartad prostataförstoring med 

avflödeshinder”, Anders Spångberg genomfördes totalt cirka 4 556 

ingrepp år 2009 varav TURP utgjorde cirka 90 procent. TURP har dock 

förlorar marknadsandelar i exempelvis USA: Som framgår i artikeln 

”Recent advances in the surgical treatment of benign prostatic 

hyperplasia”, Bernardo Rocco et al. utgjorde TURP cirka 81 procent av 

alla kirurgiska ingrepp 1999. Motsvarande siffra sex år tidigare, 2005 var 

ner mot 39 procent. 

 

TUIP (TransUretral Incision av Prostata) innebär att ett snitt dras i 

prostata utmed urinröret så att den tryckande kraften på urinröret 

minskar. Då TURP i dag är ”golden standard” har flertalet studier gjort 

där TUIP:s effekt och riskprofil jämförts med TURP.  

 

Fördelar relativt TURP: 

• Lägre risk för retrograd ejakulation och blödningar 

• Kortare operationstid 

Källa: “Let’s not forget about TUIP: A highly underutilized, minimally-

invasive and durable technique for men with <30 g prostates”, Pierre-

Alain Hueber et al.. 



 

 

Nackdelar relativt TURP: 

• Den långvariga effekten är sämre vilket innebär att 

återbesöksfrekvensen för ytterligare ingrepp är högre 

• Lämpligt för patienter med prostatavolym < 30 milliliter 

Källa: “The clinical effectiveness of transurethral incision of the prostate: a 

systematic review of randomised controlled trials.”, Lourenco T et al.. 

 

PUL (Prostatic urethral lift) är en relativt ny och en konkurrerande metod 

till CoreTherm® som innebär att ett trådliknande implantat fästes runt 

prostata för att minska trycket på urinröret. (Se UroLift® System).  

 

Fördelar relativt TURP: 

• Mindre risk för blödningar 

• Patienten förväntas lämna sjukhuset samma dag 

• Kort förväntad tid med kateter (0,9 dagar) 

• Bevarade sexuella funktioner 

Källa: “LIFT Study”, Roehrborn et al. 

 

Nackdelar relativt TURP 

• Begränsad hållbarhet, runt två år 

• Begränsad klinisk dokumentation, pågående fem-årsstudie 

Källa: “Prostatic urethral lift: A minimally invasive treatment for benign 

prostatic hyperplasia”, Cindy Garcia et al.. 

 

TUNA (Transurethral needle ablation) är en konkurrerande metod till 

CoreTherm® och innebär att kirurgen med en kateter i urinröret för in en 

nål som med hjälp av en laservarme bränner bort prostatavävnad. 

Ingreppet tar upp mot 45 minuter och risk reduceras relativt TURP för 

blödning, inkontinens och återkommande infektioner samtidigt som 

risken för erektil dysfunktion kvarstår. Vidare, som framgår i ” Systematic 

review and meta-analysis of Transurethral Needle Ablation in 

symptomatic Benign Prostatic Hyperplasia.”, Bouza C et al. har ingreppet 

i studier påvisat sämre effekt och långvarighet än TURP. 

 

TUMT (Transurethral Microwave Thermotherapy) innefattar 

CoreTherm® och innebär att en kateter förs in genom urinröret med en 

”antenn” som bränner bort den blockerande prostatavävnaden med 

mikrovågor. Ingreppet tar mellan cirka 6 och 60 minuter. I flertalet studier 

har TUMT påvisats effektmässigt likvärdig med TURP.  

 

Fördelar relativt TURP 

• Lägre risk för allvarliga komplikationer som blandtransfusion 

och TUR-syndrom 

• Kort operationstid 

• Lägre kostnader 

 

I en metaanalys med totalt 540 patienter vars resultat presenterats i 

artikeln “Transurethral microwave thermotherapy vs transurethral 

resection for treating benign prostatic hyperplasia: a systematic review”, 

Richard M. Hoffman et al. framgår risker för nio vanliga komplikationer 

eller biverkningar i samband med ingrepp. 

 

 

 



 

 

 

Nackdelar relativt TURP 

• Högre sannolikhet för ytterligare ingrepp (mindre långvarig 

effekt) 

• Behov av kateter under upp till fem veckor 

• Cirka 30 procent av patientpopulationen faller bort med hög risk 

för urinretention 

 

Den främsta nackdelen är sannolikheten för återbesök. Graf nedan visar 

andel i behov av ytterligare ingrepp efter ett första TUMT-ingrepp. I grafen 

visas även motsvarande andel för TURP. Tidsaxel saknas men bilden visar 

att risken för ett eller flera ytterligare ingrepp förefaller vara den dubbla 

för TUMT relativt TURP. Som även framgår varierar andelen med olika 

system.  

 

 

Värt att notera är att den data som presenteras i bild ovan är från 2007 

samtidigt som bolaget har utvecklat sin teknik. Motsvarande med den 

uppdaterade tekniken hade rimligtvis stärkt bolagets argumentation. Det 

skall också nämnas att bolaget avser positionera metoden som lämplig för 

äldre män där kirurgi inte är ett alternativ – således är sannolikheten för 

återbesök mindre relevant. 

Vidare ökar risken för att blåsan inte helt kan tömmas (urinretention). 

Positivt är att patienten kan gå hem samma dag som ingreppet genomförs 

men med en kateter som måste bäras upp mot fem veckor. (Källor: 

”Recent advances in the surgical treatment of benign prostatic 

hyperplasia”, Bernardo Rocco et al., “Transurethral microwave 

thermotherapy vs transurethral resection for treating benign prostatic 

hyperplasia: a systematic review”, Richard M. Hoffman et al.  och 



 

 

“Feedback microwave thermotherapy versus TURP/prostate enucleation 

surgery in patients with benign prostatic hyperplasia and persistent 

urinary retention: A prospective, randomized, controlled, multicenter 

study”, Sonny Schelin et al.). 

 

Relativt medicinering har TUMT påvisats mer effektivt i termer av både 

men subjektiva och objektiva mått mätt: 

 

 

En kateter leder ut urinen i urinblåsan via en slang som löper genom 

urinröret. Det finns olika typer av katetrar. En kvarliggande kateter ligger 

dragen via urinröret under en längre period och är antingen öppen eller 

tappas vid behov. Katetern byts vanligtvis var tredje månad. En 

tappningskateter är en form av engångskateter som används en till fem 

gånger per dag. 

 

I Sverige är det vanligt att patienten behandlas med engångskateter för att 

tömma blåsan. En kateter, oavsett typ, förefaller rimligtvis vara obekväm 

och besvärlig. Kateter för även med sig risk för återkommande 

urinvägsinfektioner och är kostsamt för vården. Det talar för en ökad 

patientvolym inte minst i Sverige.  

 

CoreTherm® faller under metoden TUMT. Metoden och systemet med 

tillhörande förbrukningsartiklar har utvecklats under 20 års tid och har 

bra kliniska underlag. Bolaget avser inte konkurrera med läkemedel men 

konkurrensen existerar från andra system för att behandla BHP med 

TUMT. För att ta marknadsandelar måste bolaget främst påvisa god 

klinisk effekt som håller i sig över tid och säkerhet. Men även 

användarvänlig (för kirurg) och givetvis prismässigt attraktiv – 

totalkostnaden inkluderat den för eventuella återbesök. Det är också 

viktigt att positionera sig rätt i marknaden – vilket bolaget lyckats mindre 

väl med historiskt. Dock finns som nämnts en plan för att ändra detta.  

 

För att behandla med CoreTherm® säljer bolaget maskinvaran med 

system/programvara som behandlar och i realtid monitorerna behandlings 

förlöpande. Andra intäkter kommer från flergångsartiklar som 

mätinstrument, engångsartiklar som inkluderar behandlingskateter samt 

en årlig serviceintäkt. 

 

 



 

 

Som ett första steg i behandlingsprocessen bedövas patienten lokalt i 

prostata som också injiceras med adrenalin. Sedan prostata började 

bedövas lokalt har andelen som svarar på behandlingen stigit till nivåer 

över 90 procent från tidigare runt 70 procent.  

 

 

 

I behandlingskatetern finns en antenn som genererar värme med hjälp av 

mikrovågor. Värmen bryter ner prostatavävnad. Målet är att förstöra upp 

till 20 procent av prostatavävnad som annars ligger och klämmer mot 

urinröret. Prostatavävnaden bryts ner vid runt 45 grader celsius. 

 

 

För att behålla säkerhet under behandling är det viktigt att kirurgen har 

kontroll över den värme/effekt som levereras från systemet. Därför 

monitorerna temperaturen i viktiga delar som urinrör, penis och 

ändtarmen. Vidare möjliggör CoreTherm® för intraprostatisk 

temperaturmätning – det innebär att temperaturen i prostata mäts genom 

tre sensorer som med systemets programvara i realtid beräknar 

temperaturen runt om i hela prostata.  

 

Enligt bolaget är intraprostatisk temperaturmätning helt unikt för 

CoreTherm® och möjliggör för en hög grad av individanpassad 

behandling. Med fullständig kontroll på temperatur i realtid kan också 

kirurgen maximera effekten. Det reducerar i sin tur behandlingstiden. För 



 

 

CoreTherm® tar en behandling mellan 6 och 15 minuter. Det är en klar 

fördel relativt konkurrerande system med behandlingstid mellan 30 och 

60 minuter.  

 

Exakt hur lång tid en behandling tar beror delvis på storlek på prostatan 

och feedback från patient.  

 

 

 

Som nämnts bevakas temperaturen i urinröret som hålls kyld med 

cirkulerande vatten i katetern.  

 

Som också tidigare nämnts avser bolaget lansera ett nytt modernt system i 

mitten på 2018. Detta har även en automatisk funktion som avbryter 

värmebehandlingen om den temperaturen överskrider gränsen till vad 

som kan vara farligt. Denna funktion var nödvändig för att erhålla 

försäljningsgodkännandet i Kina. 

 

Det nya systemet har ännu inte erhållet CE-märkning, vilket är ett krav 

innan lansering. En del av emissionslikviden avses nyttjas till detta arbete.  

 

Studier har gjorts med CoreTherm®. Enligt bolagets hemsida finns i dag 

18 publicerade artiklar där resultat från studierna presenteras.  

 

I en studie som inkluderade 154 patienter vid tio olika kliniker i 

Skandinavien och USA gjordes uppföljningar under en fem-årsperiod. 

Studien gick ut på att med fyra subjektiva och objektiva mätparametrar 

jämföra effekt från behandling med CoreTherm® relativt ”golden 

standard”, TURP. Ration för patienter som behandlades med CoreTherm® 

respektive TURP var 2:1.  

 

Resultatet från studien presenteras 2006 i artikeln “Five-Year Follow-up of 

Feedback Microwave Thermotherapy Versus TURP for Clinical BPH: A 

Prospective Randomized Multicenter Study”, Anders Mattiasson et al..  

 

66 procent av patienterna fullföljde studien. Om denna andel inkluderar 

patienter som genomfört ytterligare behandlingar med CoreTherm® 

alternativt TURP framgår ej. Urvalskriterier framgår inte heller i artikeln. 

 

Graf nedan visar resultatet över tid i termer av subjektiva IPSS-resultat 

där 0 och 7 klassificeras som inga/lätta symtom, 8 till 19 poäng som 



 

 

måttliga symtom och 20 till 35 poäng som svåra symptom. Efter fem år var 

den genomsnittliga IPSS-resultatet 7,4 för CoreTherm® och 6,0 för TURP.  

 

 

 

Som framgår i bild nedan tilltar prostatavolymen (objektiv mätparameter) 

efter behandling med CoreTherm®. Resultatet för prostatavolym kunde 

inte med statistik signifikans säkerställas. Dock är resultat i linje med 

förväntan då effekt över lag med TUMT inte har samma långvarighet som 

TURP. 

 

 

 

Upplevd livskvalité fem år efter behandling var 1,1 för båda grupperna. 

Resultatet var statistiskt signifikant.  

 

 

 

Urinflödeshastigheten mätt i milliliter per sekund uppmättes till 11,4 i 

snitt för patienter behandlade med CoreTherm®. Motsvarande siffra för 

TURP var 13,6 milliliter per sekund. 



 

 

 

 

Studien visade även på att 10 procent av patienterna som genomgått 

behandling med CoreTherm® behövde ytterligare behandling. 

 

Det genomsnittliga resultatet efter fem år sammanfattas i tabell nedan. 

Överlag förefaller TURP i de objektiva parametrarna mest effektiv i snitt 

vid fem-årsuppföljningstillfället. I de subjektiva mätparametrarna är 

försprånget mindre. Samtidigt är det upp till kirurg och patient att väga 

för- och nackdelar. 

 

≈ ≈

  

 

Några studier med CoreTherm® med fokus på risker har inte genomförts.  

 

I studien “Feedback microwave thermotherapy versus TURP/prostate 

enucleation surgery in patients with benign prostatic hyperplasia and 

persistent urinary retention: A prospective, randomized, controlled, 

multicenter study”, Sonny Schelin et al. framgår att den genomsnittliga 

perioden som patienter behandlade med CoreTherm® (ProstaLund 

Feedback Treatment) var i behov av kateter i knappt fem veckor. De som 

genomgått TURP var i behov av att bära kateter i fem dagar i snitt. 

Studien inkluderade totalt 120 patienter och resultatet publicerades 2006.  

 

En pilotstudie och en retrospektiv studie pågår. Ytterligare planerar 

bolaget för att genomföra en pilotstudie i USA.  

 

Som tidigare nämnts pågår även arbete med en avhandling som avser 

undersöka risken för prostatacancer för patienter som genomgått 

behandling med CoreTher. Om resultatet som ännu inte släpps indikerar 

att patienter som genomgått behandling med CoreTherm® och löper en 

lägre risk för prostatacancer skapas uppsida.  

 

 



 

 

Bolaget har viktiga patent, inkluderat det som skyddar instrumentet som 

sköter kontrollen av den tillförda energin som stäcker sig till 2035. I USA 

har bolaget bra patent till 2031. Det finns dock flertalet olika 

konkurrerande system för behandling med metoden TUMT.  

 

Så som vi ser det är den främsta fördelen med CoreTherm® den korta 

behandlingstiden relativt konkurrensen. CoreTherm® förefaller även vara 

det system som använder den mest avancerade teknik för att kontrollera 

den exakta temperaturen under pågående handling i prostata. Med det 

sagt är det också rimligt att CoreTherm® är det system som kan leverera 

den högsta graden av säkerhet liksom individanpassad behandling – det 

då kirurgen kan höja eller sänka temperaturen under pågående 

behandling beroende på den feedback som systemet ger. Konkurrerande 

system saknar även till vår vetskap jämförande studier – alltså när 

systemet jämförs mot ”golden standard”, TURP. 

 

Enligt MedScape är tidigare nämnda Targis® System kanske det mest 

vanliga förekommande systemet i USA. Targis® System är anpassat för 

behandling med metoden Cooled ThermoTherapy™ utvecklat av 

amerikanska Urologix. Med CTC Advance® Catheters tar behandlingen 

cirka 28 minuter. Urologix system förefaller utdaterad och i behov av en 

uppfräschning för att från det perspektivet kunna konkurrera med nya 

CoreTherm®.  

 

Enligt en studie sponsrad av Urologix som inkluderade 66 personer med 

ett antal uppföljningstillfället under fem års period efter ingreppet visade 

på ett genomsnittligt IPSS 11,5 – fem år efter ingrepp. Vid samma tillfälle 

var urinflödeshastigheten mätt i milliliter per sekund uppmättes till 11,9 i 

snitt. Genomsnittliga livskvalitén var 2,1 fem år efter ingrepp. Resultatet 

presenterades 2001 i Journal of Urology med titel “5 year Results of a 

Multi-Center Trial of a New Generation Cooled TUMTfor BPH”, 

Mynderse, L., et al.  

 

En studie med Prolieve® system påbörjades enligt clinicaltrials.gov 2006 

och resultat förväntas kunna presenteras i augusti 2018. Det primära syftet 

med studien är att identifiera andel patienter behov av att åter genomgå 

ingrepp ett, två, tre, fyra och fem år efter första behandlingstillfället. Det 

sekundära syftet med studien är att mäta förändringar i IPSS-resultatet vid 

varje uppföljningstillfälle. (Källa: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/ 

NCT02021032).  

 

Notera att ett bra resultat med låg andel i behov av återbesök även är bra 

för ProstaLund.  

 

Reportlinker uppskattade den globala marknaden för medicintekniska 

produkter inom urologi till 31,4 miljarder USD år 2022 med en 

genomsnittlig tillväxt per år om 7,1 procent. Marknaden för CoreTherm® 

är en delmarknad av denna. 

 



 

 

För att ge en känsla för storleken på den nåbara marknaden för 

CoreTherm® har vi utgått från ett antal mycket grova antaganden:  

 

1. 25 procent av alla män över 65 år genomgår behandling (Källa: 

“The development of human benign prostatic hyperplasia with 

age.”, Berry SJ et al.) 

2. Population, fördelning män och kvinnor = 50/50 procent 

3. Andel män över 65 år = 20% 

4. Genomgår behandling vid 65 års ålder 

5. Rak befolkningspyramid 

6. Intäkter ProstaLund per behandling = 15 000 kronor 

 

Med dessa antaganden uppskattas den potentiella marknaden i Norden 

till knappt 2,5 miljarder kronor per år. Se tabell nedan: 

 

 

Marknaden är givetvis betydligt större i USA och Kina som både har en 

större population. 

 

 

Den potentiella marknaden förefaller stor vilket också förklaras med att 

BHP är den vanligaste urologiska diagnosen bland män. 

 

Prissättningen för ett CoreTherm-system varierar mellan 

försäljningstillfällena men beror bland annat på vilken marknad köparen 

befinner sig på och köpkraft denne antas ha. Hos befintliga kunder 

kommer en uppdatering av systemen till det nya rimligtvis vara rabatterat 

relativt försäljning mot helt nya kunder.  

 

Till detta erhåller bolag en intäkt om cirka 15 000 kronor per behandling 

plus en årlig serviceavgift om cirka 25 00 kronor. I dag består bolagets 

intäkter främst av sådana relaterade till försäljning av förbrukningsartiklar 

och serviceintäkter. 

 

Under det tredje kvartalet redovisade ProstaLund nettointäkter om cirka 

4,2 miljoner kronor. Det motsvarar en tillväx om cirka 33 procent relativt 

samma period föregående år. I linje med föregående två år modellerar 

med ett något starkare fjärde kvartal relativt det tredje. För helåret 2017 



 

 

prognostiserar vi med en nettoomsättning om totalt 14,6 miljoner kronor, 

alltså oförändrad försäljning relativt 2016. 

 

I vårt offensiva basscenario modellerar vi med bra tillväxt redan under 

2018 – om cirka 24 procent, främst drivet av ett starkt fjärde kvartal med 

befintliga kunder så smått börjar uppgradera till det nya moderna 

systemet.  

 

För 2019 är bolagets mål att dubbla patientvolymen i Skandinavien 

relativt 2017 och ha bytt ut det gamla befintliga systemet hos 50 procent 

av de befintliga kunderna. Det är också effekten av detta som driver den 

antagna tillväxten under 2019 och 2020. Med hänsyn till historiken 

modellerar vi med att målet delvis uppnås. Våra prognoser kommer 

givetvis förändras med tecken i form av rapporterade försäljningssiffror 

som indikerar annorlunda. 

  

2021 och framåt drivs tillväxten av nyförsäljning på befintliga marknader 

och i Kina samt positiva effekter av strategiska förändringen, då främst i 

USA, som också ökar användningen/patientvolymen. Den genomsnittliga 

tillväxten per år mellan perioden 2019 och 2025 är antagen till 32 

procent. 

 

Nedan visas de antagna intäktskurvorna för de tre scenariona. 

 

 

 

I det offensiva scenariot modellerar vi med en tillväxt om cirka 43 procent 

under 2018. Den genomsnittliga tillväxttakten per år (CAGR) för perioden 

2018 till 2015 är antagen till höga 37 procent  

 

I det konservativa scenariot modellerar vi med en tillväxt om två procent 

mellan 2017 och 2018. Vi modellerar med att tillväxten tilltar därefter. 

Antagen CAGR i det konservativa scenariot är höga 27 procent för 

perioden 2018 till 2025.  

 

Samtidigt skall nämnas att TUMT som metod funnits tillgänglig redan 

sedan 1990-talet. Att CoreTherm® inte lyckats generera mer betydande 

intäkter trots fördelar tror vi förklaras främst på den hårda konkurrensen 

från alternativa metoder. Att positionera om CoreTherm® tar tid. Det är 

också svårt att överse det faktum att TUMT i flertalet studier påvisat en 

högre sannolikhet för återbesök än golden standard-metoden, TURP, 

vilket får vissa patienter att ändå välja TURP trots risker. Dock som 

tidigare nämnt är detta enligt bolaget inte ett problem för CoreTherm®. 

 

Vidare är det inte orimligt att medicinering alltid kommer vara det 

föredragna initiala behandlingsalternativet – det då det både är billigt för 

vården och patienten slipper genomgå ingrepp och rehabilitering. 



 

 

Medicinering har som tidigare nämnt nackdelen med att effekten inte är 

omgående – men alternativets penetrationsgrad talar ändå för att patienter 

kan leva med det.  

 

Under 2015 och 2016 har ProstaLund redovisat bruttomarginaler om 56 

respektive 60 procent vilket är bra relativt sektorkollegor. Vi har antagit 

något lägre bruttomarginaler om 50 procent i samtliga tre scenarion under 

2018 och 2019. Dessa stiger dock till antagna 55 procent under 2020 och 

stabiliseras på denna nivå för resterande år under den prognostiserade 

perioden (till 2025). 

 

Bolagets mål är att den skandinaviska verksamheten skall vara lönsamt 

2020. I vårt offensiva basscenario modellerar vi med lägre kostnader 

under 2018 som en effekt av kostnadsbesparingar främst i USA. I 

scenariot genereras ett positivt EBITDA-resultat på koncernnivå under 

2021, motsvarande en EBITDA-marginal om fem procent – då till en 

nettoomsättning om cirka 43 miljoner kronor.  

 

 

 

I det offensiva scenariot görs en EBITDA-marginal om åtta procent år 

2021, då till en nettoomsättning om cirka 55 miljoner kronor. I det 

konservativa scenariot görs en neutralt EBITDA-resultat 2021. 

Nästkommande år, 2022 görs dock en positiv EBITDA-marginal om cirka 

13 procent.  

 

Bolagets ledning bedömer att EBIT-marginalen med en omsättning om 

125 miljoner kronor bör ligga runt 40 procent. Med referens till 

branschkollegor modellerar vi med en långsiktiga EBITDA-marginal om 

26 procent i basscenariot, vilket samtidigt är en bra bit över sektorn. Den 

höga marginalen motiveras delvis av att försäljningen i Kina antas ske via 

distributör(er). 

 

Bolaget och dess nya satsning möter ett antal risker. Den mest uppenbara 

är den kommersiella - att det nya instrumentet med satsningen i Kina och 

nya strategin i USA inte bär den frukt som vi modellerar för. 

 

CE-märkning är ett krav för att kunna lansera det nya instrumentet. Även 

om risken för ett bakslag rimligtvis är liten kan en sådan process dra ut på 

tiden och därmed försena lansering och förväntade intäkter.  

 

I våra samtliga scenarion kommer bolaget behöva ytterligare kapital för 

att vidare finansiera satsningen. Vidare finns också risken att bolaget inte 

erhåller det belopp som efterfrågas i pågående emission.  

 



 

 

Genom att nuvärdesberäkna de antagna kassaflödena i basscenariot med 

en diskonteringsränta om 13,7 procent beräknas ett motiverat värde per 

aktie efter fulltecknad emission till 4,3 kronor. I det offensiva scenariot 

beräknas det motiverade priset till 8,5 kronor per aktie och i det 

konservativa scenariot till en krona per aktie. I basscenariot liksom i det 

offensiva scenariot är det motiverade värdet efter antagen fulltecknad 

emission över teckningskursen om 3,8 kronor i pågående emission.  

 

 

Diskonteringsräntan är beräknad med en riskfri ränta om en procent, ett 

beta om 1,5, en riskpremie på markandsportföljen om 6,5 procent samt en 

småbolagspremie om 3,8 procent. Vi har antagit en långsiktig 

belåningsgrad om tio procent och en ränta justerad för skatteeffekter om 

4,6 procent. 

 

Per den sista september fanns knappt 5,3 miljoner kronor i kassan. Med 

våra antaganden är denna nära noll i dag. Vidare har vi antagit att 

emissionen tecknas till fullo och genererar cirka 10,6 miljoner kronor efter 

kostnader. Med ett antaget negativt kassaflöde under 2018 om drygt 14 

miljoner kronor och noll i räntebärande skulder beräknas nettokassan till 

minus knappt två miljoner kronor vid innevarande års utgång. Med andra 

ord är bolaget alltså i vårt basscenario i behov av ytterligare kapital. 

Antalet utestående aktier i dag är knappt 10,3 miljoner stycken. Vid full 

teckning av emission adderas ytterligare cirka 3,4 miljoner stycken och vi 

modellerar således med cirka 13,7 miljoner aktier.  

 

Hans Östlund har arbetet inom ProstaLund sedan 2014 och tillträdde vd-

posten 2016. Hans har jobbat i nästan 30 år i branschen med försäljning 

och marknadsföring. Hans har ett ägarskap om cirka en procent av 

aktierna.  

 

Sonny Schelin är sedan 2015 styrelseordförande och dessförinnan 

styrelseledamot sedan 2012. Sonny har disputerat i mikrovågsbehandling 

av BHP och är grundare av Specialistläkargruppen i Kalmar. Sonny har 

också varit med att vidareutveckla CoreTherm®. Sonny äger provat, via 

bolag eller närstående cirka 7,5 procent av bolaget. 

 

Se tabell nedan för de tio största ägarna per den 29 december 2017. 

 

 

 

 



 

 



 

 

Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl 

Securities, publicerar information om bolag och däribland analyser. 

Informationen har sammanställts utifrån källor som Jarl Securities 

bedömer som tillförlitliga. Jarl Securities kan dock inte garantera 

informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas 

som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst 

finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som 

uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan 

person utan skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska 

inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som 

orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. 

Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kom-

binationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States 

Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana 

personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska 

personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle inne-

bära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller 

författning. 

 

Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intresse-

konflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

http://www.jarlsecurities.se/
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