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CoreTherm – värdefullt komplement i 
behandlingsarsenalen i Västra Götaland 

I samband med Svensk Urologisk Förenings årsmöte i Umeå, presenterade Dr Erik Sagen från 
Urologkliniken, Skaraborgs Sjukhus i Skövde, erfarenheter och resultat av 45 behandlingar med 
CoreTherm. I sin sammanfattning konstaterade han att transuretral mikrovågsterapi, CoreTherm, är 
ett värdefullt komplement i behandlingsarsenalen av prostataförstoring. 
  
Skövde är för närvarande regionalt centrum i Västra Götaland för CoreTherm-behandlingar och 
urologkliniken startade denna verksamhet 2016. Sedan dess har 45 behandlingar utförts på patienter 
med godartad prostataförstoring. Dr Erik Sagen presenterade i förra veckan erfarenheter och resultat 
av dessa behandlingar. I sin sammanfattning lyfte han fram fördelarna att CoreTherm utförs i 
lokalbedövning på mottagningen och att en stor andel av patienterna blir fria från katetrar och 
upplever sitt urinerande som tillfredsställande efter behandlingen. ”Ett värdefullt komplement i 
behandlingsarsenalen av prostataförstoring.” 
 
Dom behandlade patienterna hade en medianålder på 78 år och hade generellt sett relativt stora 
prostatakörtlar (65cc). Fler än 2/3 använde katetrar för att kunna tömma sin blåsa och fler än 1/3 hade 
samtidigt en allvarlig systemsjukdom. Behandlingarna tog i genomsnitt 10 minuter, 69 % var 
kateterbefriade vid 6-veckorskontroll efter behandlingen.  
 
”CoreTherm är en behandlingsmöjlighet även till de patienter där traditionell kirurgi inte är lämpligt 
och en majoritet av dessa patienter kan efter tio minuters smärtfri behandling på mottagningen slippa 
sina katetrar. Det är glädjande att konstatera att CoreTherm-behandling kan bidra till ökad livskvalitet 
även för BPH-patienter där annan aktiv behandling inte är möjlig.” säger VD Hans Östlund i en 
kommentar.  
  
I augusti väntade 335 patienter i Västra Götaland på operation eller åtgärd för sin godartade 
prostataförstoring. 136 st av dessa hade väntat mer än vårdgarantins 90 dagar enligt 
www.vantetider.se. ”Många av dessa skulle kunna behandlas snabbare, säkrare och mer 
kostnadseffektivt med CoreTherm. Vi hoppas nu att de första erfarenheterna från Skövde leder till fler 
CoreTherm-remisser i Västra Götaland. ” säger Hans Östlund.   

 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:  
Hans Östlund, VD 
Tel. +46 (0) 70 624 07 40 
e-post: hans.ostlund@prostalund.com  

ProstaLund AB (publ) i korthet:  
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 Spotlight och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2018 
ligger på ökade försäljningsinsatser i Norden, samt introduktionen i Kina. Se även - 
www.prostalund.se.  


