
Ny podd om livet med cancer
I podden 'Om livslust och cancer', som i dag lanseras, pratar Anna Wahlstam från Kalmar med gäster om det stora och det lilla
som är livet. Det är en podd som vänder på perspektiven och gör patientens röst hörd. Podden produceras i samarbete med
Novartis. 

Hur lever man ett vanligt – ja, till och med lyckligt liv trots cancer? 2007 fick Anna Wahlstam diagnosen AML (Akut Myeloisk Leukemi).
Senare drabbades hon av bröstcancer. I dag är hon färdigbehandlad, men tiden som sjuk påverkar så mycket mer än kroppen. I Om
livslust och cancer pratar hon med gäster om själ och yta, rädsla och mod och en hel del om relationer.

– Jag vill dela med mig av mina tankar och samtidigt bredda samtalet genom att bjuda in gäster med erfarenheter som är både unika och
samtidigt generella, säger Anna Wahlstam, programledare för podden. Vi är många som har eller har haft cancer, och det är en sjukdom
som påverkar oss alla på något sätt.  

– För oss på Novartis känns det självklart att bidra till att spela in och sprida dessa viktiga samtal. Vi lyssnar på insikter och erfarenheter
från patienter och anhöriga, säger Cecilia Ahlin, medicinsk chef på Novartis Onkologi. Det är en del av vårt patientlöfte och ett sätt för oss
att göra skillnad.

Gäster med olika perspektiv

Madelaine Krook, psykolog på Bräcke Diakoni, medverkar i avsnitt 1 som handlar om själen. Måste man vara tacksam och positiv? Hur
hanterar man rädsla inför framtiden?

I avsnitt 2 deltar Matz Lindell från Cancerkompisar i ett samtal om att vara anhörig. Hur viktigt är det att få kontakt med någon som är
eller har varit i samma situation? 

Maria Götberg, bröstsjuksköterska, kirurgmottagningen på sjukhuset i Kalmar, beskriver i avsnitt 3 hur kroppen påverkas av en
cancerbehandling. 

I avsnitt 4 samtalar Anneli Håkansson från Look Good... Feel Better om hur utseendet påverkar måendet.

För ytterligare information:

Anna Wahlstam, programledare, Om livslust och cancer, 0701 44 19 44, anna@wahlstam.se

Anna Ström, Sverigechef, Novartis Onkologi, 0708 89 31 40, anna.stroem@novartis.com

Om Novartis
Novartis transformerar vården för att förbättra och förlänga människors liv. Som ett ledande globalt läkemedelsföretag använder vi innovativ
vetenskap och digital teknik för att skapa transformativa behandlingar inom områden där det finns ett stort medicinskt behov. I vår strävan
att hitta nya läkemedel rankas vi regelbundet bland världens främsta företag inom forskning och utveckling. Novartis produkter når nästan 1
miljard människor globalt och vi arbetar för att hitta innovativa sätt att öka tillgången till våra senaste behandlingar. Omkring 125 000
personer från över 140 länder arbetar på Novartis runt om i världen. 

För mer information: besök http://www.novartis.com


