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Värmebehandling med CoreTherm botar lidande! 
Drygt 50 män från hela landet behandlas i Kalmar i 
september! 
ProstaLunds CoreTherm värmebehandling uppmärksammas i dagens Barometern - Oskarshamnstidningen i 
artikel med rubriken ”Värmebehandling botar lidande”1. ”Det sa bokstavligen pang i telefonerna.” 

I dagens Barometern – Oskarshamnstidningen uppmärksammas CoreTherm värmebehandling av godartad 
prostataförstoring. Journalisten Mats Andersson har intervjuat urologen Sonny Schelin, verksam både på 
länssjukhuset i Kalmar och på Specialistläkargruppen i Kalmar och i artikeln står bland annat följande att läsa: 
 
”- De flesta som drabbas tror att det fortfarande är ett kirurgiskt ingrepp, en hyvling av prostatan, som är den 
behandling som finns. Men faktum är att om man behandlar med CoreTherm, värmebehandling, blir de allra 
flesta, runt 90 procent, helt friska.” 
 
”- För några månader sedan skrev Senioren...om en man som behandlats här. Han berättade om behandlingen 
och om hur nöjd han var. Dagarna efteråt sa det bokstavligen pang i telefonerna här. Nu i september har vi, det 
är flera läkare här som utför behandlingen, behandlat minst 50 patienter från hela landet och telefonen den 
fortsätter att ringa.” 
 
”- Den här patientgruppen är i princip bortglömd av svensk sjukvård, alldeles för många får gå och lida helt i 
onödan, säger Sonny Schelin.” - ”på många andra håll i Sverige känns det nästan som om man inte vill låtsas om 
behandlingen.” - ”Istället erbjuder man patienterna medicinsk behandling, en behandling som ofta medför 
impotens, eller sätter upp dem i en lång kö i väntan på en operation. Jag förstår inte varför, det finns en 
godkänd behandling som tar 10–20 minuter och som hjälper de allra flesta, använd den, säger Sonny Schelin.” - 
”Då skulle väldigt många män slippa gå och lida i tysthet.” 

Hans Östlund, VD ProstaLund, kommenterar: ”Det är viktigt att svensk media belyser godartad 
prostataförstoring så att patienterna får kunskap om att de inte behöver gå och lida utan att det finns hjälp att 
få som inte behöver vara läkemedel med biverkningar eller operation med den väntetid och de risker en sådan 
innebär. Alla initiativ som syftar till att öka kännedom är av godo för denna patientgrupp.”  

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 Nasdaq First North 
Growth Market och har cirka 1900 aktieägare. Se även - www.prostalund.se.  
 
Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: https://www.prostalund.se/pressmeddelanden 
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1 http://www.barometern.se/kalmar/varmebehandling-botar-prostatalidande/ 
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