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Rekordmånga botande behandlingar under 
pandemiåren 2020–21 

Samarbetet mellan Specialistläkargruppen Kalmar och Region Kalmar län rörande urologisk vård 

har starkt bidragit till rekordmånga botande behandlingar, med mikrovågsvärme (TUMT) för 

patienter med godartad prostataförstoring (BPH) under 2020–2021. Detta har skett samtidigt som 

det totala antalet behandlingar/operationer på nationell nivå har rapporterats minska kraftigt 

jämfört med tidigare år. 

757 patienter med godartad prostataförstoring från hela landet har fått botande värmebehandling med 

mikrovågor (CoreTherm®) under 2020–2021. Dessa 757 hade sannolikt inte fått någon botande behandling alls 

om inte Region Kalmar län och Specialistläkargruppen Kalmar samarbetat om denna verksamhet. Samarbetet 

har bland annat lett fram till att en liten urologisk mottagning i Kalmar uppskattningsvis stått för 10–15% av 

samtliga botande behandlingar för BPH i hela landet under dessa två år. 

 

Dr Sonny Schelin: ”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. Förklaringen tror vi ligger i våra tydliga förhållningsregler:  

1. Alla patienter har uppmanats sitta hemma i karantän 2 veckor före värmebehandlingen hos oss. 
2. Ingen patient har fått resa till oss med allmänna kommunikationer, bara med privatbil. 
3. Ingen anhörig har fått följa med in på mottagningen. 
4. Patienterna har fått komma in direkt på behandlingsrummet utan att möta någon annan patient i 

samband med besöket. 
5. Patienterna har bara träffat doktor och sköterska i samband med behandlingen. 
6. Extremt god hygien i samband med behandling: avstånd, vädring mellan behandlingar, handskar 

munskydd, visir samt att allt sprittvättats mellan behandlingarna. 
 

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.                                                                                                                                     

”Specialistläkargruppen Kalmar ser fram emot ett fortsatt samarbete med Region Kalmar län 2022 och 

framåt och hoppas få hjälpa många fler prostatapatienter såväl inom som utom Region Kalmar län.  
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