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Mötet leddes och modererades av
Suzanne Håkansson (AstraZeneca och medlem i
kärnteamet Nollvision cancer) & Ebba Hallersjö Hult
(samordnare Nollvision cancer)

Efter en presentation av innovationsmiljön Nollvision
cancer ﬁck alla deltagare möjlighet att presentera sig,
sin koppling till arbetet med cancerprevention och
deras viktigaste budskap att belysa för dagen

I diskussionsgrupper ﬁck deltagarna sedan prata kring
olika sätt att öka och förbättra det preventiva arbetet
kring lungcancer. Tillsammans synliggjorde deltagarna
kunskapsluckor, goda exempel och möjliga initiativ som
kan bidra till att färre dör i cancer.

Välkomna på uppföljande möte
januari 2021

Iterativa processer

- Finns det ett behov av den innovation vi tänkt?
- Kommer förändringen skapa betydande värde ?
- Har samhället förtroende för oss att leverera värdet?
- Finns det en lösning som kan skapa önskat värde?

Hypotes

Test/
experiment

Idéer

Explorativt möte

Börja sälja tobak enbart
på systembolaget

Större fokus på patienters
levnadsvanor i både
närhälsa och slutenvård

Arbeta aktivt med att få
människor att förstå
matens och viktens roll i
cancerpreventionen

Hjälpa vården att hjälpa
patienterna göra goda val
för att främja sin egen
behandling

Realisera möjligheten för
ﬂer tandläkare att med
cellprov rutinmässigt testa
för munhålecancer

Skapa en strategi för hur
vi når grupper som
generellt faller utanför
ramarna för
preventiva politiska
insatser

Skapa jämlika strukturer
för lugncancervården

Sprid kunskap till vuxna
så de kan stödja unga i att
avstå tobak

Dessa idéer uppkom
(sammanfattat i stora drag av Nollvision cancer
och ej uttömmande i detalj)

Lärande och upptäckande

Inför exponeringsförbud,
höjd tobaksskatt och
förbud av tobak på skolor

Data, teori

Utv. hypoteser &
testning

Projektidé &
genomf.

Få till en förskjutning i
prioriteringen av
skattepengar till att
förebygga mer sjukdom
vilket visat
sig ge en lättnad i
kostnader längre fram

Inför 20 års-gräns för att
köpa tobak

Rikta ﬂer insatser mot
barn för att förebygga
tobaksbruk

Inför ersättning i
primärvården för digital
medicin (erbjuda digitala
lösningar - tilltala
ﬂer. Fungerar således väl i
komb. med
ersättningssystem som
beror på antal listade
patienter)

I större omfattning
upplysa om hur cancer
påverkas av miljön du
vistas i

Föreläsning och
prevention i skolan – större
involvering av elevhälsan

Större användning av
hälsoinformatörer i
grupper som är svåra att
nå exempelvis nyanlända
eller människor med
utländsk härkomst

Öka medvetenhet och
skapa mer politisk vilja
kring hälsopolitik

Fortsätta skapa
samarbeten för att prata
prevention från ﬂera olika
platser, samlad
expertis ger tyngd

Förankra ett holistiskt
angreppssätt på
lungcancer, politiskt samt
inom vården

Sammanställa en analys
kring kostnaderna av
cancer, få siﬀrorna att tala
politiskt

Urval

Idéskapande

Ge människor stöd i
beteendeförändring för att
förebygga cancer

Tydligare riktat fokus och
ekonomiskt stöd till
primärvårdens insatser för
lungcancerprevention

Lägg mer och ﬂer insatser
i de yttre skikten av
patientresan (prevention,
tidig upptäckt,
rehabilitering) då dessa
idag är underprioriterade

Mer omfattande lagar
mot tobaksförsäljning

Erbjuda åtgärder till
patienten direkt när denne
tar initiativ till sitt
tillfrisknande
och i sin egen vårdprocess

Öka kontaktytorna
mellan patienten och
primärvården – lättheten
till kontakt

Lobbysatsningar kring
lungcancer mot svensk
politik och på EU-nivå

Göra en modellering av
vilka preventiva insatser
som ger eﬀekter, för att
vidare
kunna modellera eﬀekter
för framtiden

Värdeskapande och tillväxt

Jobba mot ett rökfritt
Sverige år 2025

Skapa ﬂer och skalbara
stöd till människor i
processen att bli, men
också hålla sig,
rökfria i längden

