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Sjunde TUMT-kursen genomförd – viktig 
tradition fortsätter i Kalmar 
Hos urologmottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar anordnades under förra veckan kursen 
”Transuretral mikrovågsterapi” för sjunde gången sedan premiären i augusti 2017.   

Transuretral mikrovågsterapi (TUMT) är den medicinska terminologin för grundmetodiken i CoreTherm® 
Concept, ProstaLunds vidareutvecklade metod för behandling av godartad prostataförstoring. Kursen 
”Transuretral mikrovågsterapi” genomfördes första gången under sommaren 2017 och har därefter blivit 
ett stående inslag i utbildningsutbudet för de som arbetar med urologi i Sverige. Urologmottagningen vid 
Länssjukhuset i Kalmar är kursanordnare med ProstaLund som stolt sponsor.  
 
Torsdag-fredag under förra veckan genomfördes utbildningen för sjunde gången sedan starten. Upplägget 
är mycket uppskattat med en halvdags genomgång av den teoretiska bakgrunden, dokumentationen för 
CoreTherm® samt vad som är viktigt att tänka på före, under och efter behandling. Föreläsare under 
kursen denna gång var personal från Urologmottagningen på Länssjukhuset i Kalmar; dr Vedran Azinovic, 
verksamhetschef dr Fredrik Stenmark och cystoskopisjuksköterska Per Hamrin. Dr Sonny Schelin var 
inbjuden som gästföreläsare. 
 
Kursdag 2 är praktisk där deltagarna deltar i CoreTherm®-behandlingar. I fredags förmiddag behandlades 
3 patienter enligt plan och där behandlingarna som tog mellan 6 och 13 minuter visade hur snabb 
metoden är. Patienterna gick hem direkt efter utförda behandlingar. 

”Att TUMT-kursen är en etablerad del i svensk urologisjukvård är viktigt för CoreTherm®. Jag är stolt över 
att ProstaLund bistår i arbetet med kunskapsöverföring från vår referensklinik som är ledande både vad 
gäller utveckling och dokumentation av vår metod. Kursen blir för urologisk personal en ögonöppnare när 
det kommer till hur enkelt CoreTherm®, jämfört med en operation, kan bidra i vården. Det är tydligt att 
det finns ett fortsatt behov av och intresse för denna utbildning.”, säger VD Hans Östlund i en kommentar. 

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 2100 aktieägare. Se även - 
www.prostalund.se.  
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