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När en familjemedlem får cancer påverkas hela familjens hälsa. LMK-stiftelsens medicinpris 
2018 går därför till två yngre forskare som lyfter in patientens och familjens perspektiv för att 
utveckla såväl cancervården som det långsiktiga stödet till familjen.

I Sverige är cancer den vanligaste dödsorsaken bland personer i arbetsför ålder. Varje år förlorar 
3 000 barn en förälder i en cancersjukdom. Att följa sjukdomsprocessen och i värsta fall förlora en 
familjemedlem, ställer livet på sin spets. Den känslomässiga och praktiska bördan vilar tungt på 
de närstående som också löper 25 procents högre risk att själva bli sjuka. 

Tack vare att många cancerdrabbade lever längre växer också gruppen närstående till sjuka i 
vårt samhälle. Ändå bedrivs sällan forskning på området. LMK-stiftelsens pris på 750 000 kronor 
delas därför mellan två forskare som belyser anhörigfrågan från olika håll: Anne Wennick och 
Marlene Malmström.

 — Vården fokuserar i huvudsak på det som händer på sjukhuset. Men hur blir det sedan? 
Hur påverkas familjen och det dagliga livet? 

Det säger Anne Wennick, lektor vid Institutionen för vårdvetenskap vid Malmö universitet. Wennick 
arbetar med kroniska sjukdomars inverkan på familjen, även på lång sikt. Hennes aktuella studier 
handlar om hur partnern till män med prostatacancer påverkas samt hur familjens, och då inte 
minst barnens, situation ser ut när mamman drabbas av bröstcancer. 

 — Inom barncancervården har familjen en naturlig plats. På liknande sätt skulle man kunna 
göra inom vuxensjukvården. Exempelvis borde det finnas barnstödjare som fångar upp barn 
till sjuka föräldrar, säger hon. 

Marlene Malmström är FOUU-ledare och forskare kopplad till palliativt utvecklingscentrum vid 
Lunds universitet och verksamhetsområde kirurgi på SUS. Hon arbetar med att systematiskt 
identifiera individer som behöver utökat stöd efter en bröstcanceroperation eller tidig palliativ 
vård vid matstrupscancer. I båda projekten är de närståendes perspektiv viktiga. 
 

 — Vi måste ta in patientens hela situation i vårdplanen. Vi vet att många närstående vänder 
ut och in på sig själva idag. Det är hög tid att ställa frågan: Hur mår du? säger Marlene 
Malmström.



 

Här når du forskarna: 
Anne Wennick, anne.wennick@mau.se, 040-665 79 74
Marlene Malmström, marlene.malmstrom@med.lu.se, 046-17 59 50

För mer information:
Mef Nilbert, styrelseledamot LMK-stiftelsen, professor i onkologi: 
mef.nilbert@med.lu.se, 070-796 80 69

Pressbilder hittar du på webbsidan lmkstiftelsen.se 
http://lmkstiftelsen.se/projekt/lmk-stiftelsens-medicinpris-2018

 

LMK stiftelsen initierades av Mikael Karlsson, entreprenör och medgrundare av Axis.  
LMK-stiftelsen stödjer innovativ och gränsöverskridande vetenskaplig forskning inom en rad 
områden, främst vid Lunds universitet. Stiftelsen prioriterar naturvetenskap, medicin, humaniora 
och teologi. De anordnar även seminarier och möten samt stödjer konstnärliga och sociala 
projekt. lmkstiftelsen.se
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