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Många har sluppit undan långa köer tack vare 
CoreTherm® under pandemi-åren.
Specialistläkargruppen i Kalmar meddelade igår att de utfört 757 st botande CoreTherm-
behandlingar under pandemi-åren 2020-2021.

Dr Sonny Schelin, Specialistläkargruppen i Kalmar, skriver: ”Den polikliniska vården på vår mottagning 
har fungerat mycket bra trots pandemin, med den klara fördelen att vara avskild från sjukhusets mera 
svårkontrollerade arbetsmiljö, med många människor som riskerar smitta. Ingen patient har smittat vår 
personal och vi har oss veterligen inte smittat någon av våra patienter.

Våra patienter utgör bara toppen på isberget av alla som skulle behöva hjälp. De som kommit till oss är 
i stort sett bara patienter som aktivt krävt remiss till oss eller själva informerat sig och krävt att få 
hjälp. En liten del hade väntat länge i operationskö vid regionens sjukhus som sedan fick erbjudande 
om hjälp hos oss. 458 av 757 har kommit från andra regioner än Region Kalmar län vilket tyvärr vittnar 
om hur illa det står till i hela Sverige vad gäller prostatapatienternas möjligheter att få hjälp. Vi är 
emellertid mycket glada för att vi har kunnat få vara en oas i öknen för dessa 757 herrar. ”

ProstaLunds VD, Johan Wennerholm kommenterar: ”Helt fantastiskt att en liten privat urologisk 
mottagning i det sydöstra hörnet av Sverige kan producera så mycket vård under rådande pandemi, till 
gagn för patienter från hela landet, med hjälp av vår effektiva och relativt enkla metod, CoreTherm. Dr 
Schelins beskrivning av hans verksamhet i Kalmar visar mycket tydligt att andra regioner har något att 
ta efter och snarast möjligt starta upp liknande centra för att ge patienterna med godartad 
prostataförstoring adekvat vård i rätt tid.”

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 5000 
aktieägare. Se även -  Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner www.prostalund.se.
här: www.prostalund.se/pressmeddelanden
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Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 200 250
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