
LMK-stiftelsens Medicin pris 
till högaktuell äldre forskning 
som gör verklig skillnad

Den stora majoriteten av Sveriges åldrande befolkning bor kvar 
hemma. Hur väl det egna boendet fungerar är därför avgörande. 
2020 års medicinpris på 600 000 kronor tilldelas Steven Schmidt. 
Hans transdisciplinära forskning belyser den starka kopplingen 
mellan de äldres boendemiljö och hälsa. 

Sällan har behovet av att förbättra förutsättningarna för ett gott 
åldrande varit så tydligt som nu.

 — Den personliga upplevelsen av boendet påverkar inte bara ditt 
välmående, den påverkar också din fysiska hälsa. Boendet har 
större inverkan än vad folk tror, säger Steven Schmidt.

Han är docent vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 
och vetenskaplig samordnare för det tvärvetenskapliga 
forskningscentret CASE, Centre for Ageing and Supportive 
Environments. 

 — Vi har regler och policys för att anpassa boendemiljön. Men de 
objektiva aspekterna är en sak, hur väl de fungerar för de äldre 
är en annan. Därför är det viktigt att forskningen utgår från ett 
personperspektiv och tar hänsyn till en lång rad parametrar. 

Steven Schmidts forskning inkluderar även tillgänglighet i 
offentliga miljöer och utvecklingen av digitala lösningar. Just nu är 
han i färd med att påbörja en studie som har direkt koppling till 
bostadspolitiken.

 — Det finns ett glapp idag. De som känner att det är svårt att bo 
kvar hemma men heller inte ska bo på äldreboende, vart ska de 
ta vägen? 

LMK-stiftelsens medicinpris instiftades för fem år sedan för att 
främja tvärvetenskaplig forskning.

 — Steven Schmidts gränsöverskridande studier gör skillnad för 
många och ställer högaktuella frågor. Den berör områden som 
psykologi, ekonomi och teknik, vilket i sin tur innebär interaktion 
med enskilda äldre personer, äldreorganisationer, kommuner, 
vårdenheter och företag i teknik- och fastighetsbranscherna 
med flera, säger Mef Nilbert, styrelseledamot i LMK-stiftelsen.

Prisutdelningen äger rum torsdag 8 oktober i Lund
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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. 
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