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PolarCools kylmetod mot hjärnskador bekräftas med förnyat avtal med 

Svenska Hockeyligan   

 

PolarCool AB (publ) och Svenska Hockeyligan AB (SHL) har förnyat avtalet gällande 

bolagets kylmetod PolarCap® för att reducera skador vid hjärnskakning. Avtalet innebär att 

behandlingen likt de senaste två säsongerna kommer att finnas tillgänglig på samtliga 14 

SHL-arenor. Tilläggsavtal för ytterligare system kommer att kunna tecknas separat av 

enskilda klubbar. Avtalet gäller hyra av 14st PolarCap® System under 24 månader och har 

tecknats med stöd av spelarfacket SICO som även bidrar finansiellt. 

 

Det fortsatta samarbetet med SHL och SICO bekräftar framgångarna med PolarCap® som 

kylmetod. PolarCap® blir en allt mer en etablerad behandling för att reducera skador vid 

hjärnskakningar. 

 

Under de senaste fem säsongerna har 18 lag i SHL och HockeyAllsvenskan medverkat i en 

klinisk studie med PolarCap® System. Studien visar att kylbehandlade spelare har kortare tid 

till symtomfrihet. Resultatet från studien visar också att risken för långtidsfrånvaro minskar 

med upp till 80% för behandlade spelare. Andelen spelare i den behandlade gruppen med 

frånvaro mer än tre veckor var sex procent medan motsvarande andel i kontrollgruppen, dvs 

ej behandlade, var 29 procent. Av behandlade spelare hade ingen en frånvaro som var längre 

än 100 dagar medan tio procent i kontrollgruppen hade en frånvaro längre än 100 dagar. 

Under de senaste 2 säsongerna har även akut symtomlindring studerats där resultatet visar att 

behandling under minst 45 minuter efter en hjärnskakning genererar en signifikant minskning 

av akuta symtom. 

 

PolarCap® System kommer nu att finnas tillgängligt under samtliga SHL-matcher under 

kommande säsonger. Utöver kylsystemet ingår ett startpaket med förbrukningsartiklar i form 

av kylmössor, isolerande hölje och kylmedium. Förbrukningsartiklarna beräknas generera 

ytterligare intäkter för PolarCool under avtalsperioden.   

  

PolarCool har under den tvååriga uppföljningsstudien haft ett nära samarbete med klubbarna i 

SHL. Samarbetet har inkluderat information om PolarCap® System och att höja 

kunskapsnivån gällande hjärnskakningar bland spelare, ledare och i medicinska teams. Det 

övergripande syftet är att minska och lindra effekterna av hjärnskador inom svensk ishockey. 

 

PolarCools VD Erik Andersson kommenterar: 

 

- Avtalet med SHL och det faktum att PolarCap® kommer att fortsätta finnas på 

samtliga arenor är mycket glädjande. Våra erfarenheter hittills och det förnyade 

avtalet utgör en solid bas vår fortsatta expansion inom internationell ishockey liksom 

inom andra idrotter. 

 

Svenska Hockeyligans Sportchef Johan Hemlin kommenterar: 

 

- För SHL som liga är spelarnas säkerhet en viktig fråga. I samråd med SICO ser vi nu 

till att det kommer finnas PolarCap® System på samtliga arenor. 
 

Svensk Ishockeys Centralorganisations (SICO) tf generalsekreterare Klara Stenberg 

kommenterar: 
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- SICO ser hjärnskakningar samt dess problematik som en viktig fråga för SICOs 

medlemmar. SICO kommer tillsammans med SHL fortsätta det aktiva arbetet för 

spelarnas säkerhet vilket bland annat möjliggör fortsatt behandling med PolarCap® för 

samtliga spelare i SHL säsongen 21/22.  

 

PolarCool kommer nu att fortsätta arbetet med att etablera PolarCap® System inom övriga 

hockeyligor i Sverige däribland SDHL, HockeyAllsvenskan och den äldsta juniorligan J20.  

Härutöver finns potential i grannländerna och inom andra idrotter där problemen med 

huvudskador är betydande. I det fortsatta arbetet är avtalet med SHL en milstolpe då det visar 

en tydlig acceptans för behandlingens effekter. 

 

 
Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 7 september 2021. 

 

För mer information  
Erik Andersson – VD   

+46 – 73 830 57 00     

E-post: erik.andersson@polarcool.se 

 

 
Om PolarCool AB (publ) 

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter 

inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade 

huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock 

Market. 


