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Vision & mission
Vision

• Inga människor ska dö till följd av cancer och fler ska
leva längre och bättre

Mission

• Skapa en nationell kontaktpunkt för systeminnovation
som bidrar till att minska insjuknande och transformera
cancer från en dödlig till en botbar sjukdom, i Sverige
och globalt

• Göra det enklare för akademi, vård, industri, politik och
individ/patient att arbeta metodiskt och målinriktat
tillsammans inom forskning och innovation för att
snabbare införa nya behandlingar, tekniker och
arbetssätt.
Nollvision cancer är en svensk innovationsmiljö som engagerar aktörer
över hela samhället i strategiska insatser för att arbeta tillsammans i
uppdraget att besegra cancer. Vi har börjat med lungcancer.
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• Stärka Sverige som en av världens ledande life sciencenationer

Nollvision cancer förnyar systemet
Om fler ska överleva cancer behövs systemtransformation. Innan, under och efter diagnos.
Och i organisationen runt omkring.

Från dagens öar av initiativ…
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…till en nationell kontaktpunkt för
systeminnovation…

…där möjligheterna för strategiskt samarbete
vässas och lösningar prövas mer metodiskt
och målinriktat för att transformera cancer
från en dödlig till en botbar eller kronisk
sjukdom

Co-creation for innovation – to reach vision zero
Civilsamhället

Offentlig sektor

Industri

0

Akademi
Vårdgivare
Arbetet utgår från tre nationella strategier; cancer-, life science- samt Sveriges export- och investeringsstrategi
2021-07-07

Nollvision cancer som innovationskatalysator
Explorativa möten,
workshops,
projektidéer,
tvärsektoriell
samverkan

Addera idéer

Klustra idéer

Utveckla hypoteser

Ny input,
iterativ process

Pipeline av idéer
kring innovation
och nya
samarbeten

Testbar innovation

Expertutlåtanden
och input

En hypotes,
målbild, testbart,
mätbart

Iterativ process:
hypotes, test,
efterforskning,
insikter

Genomförande,
Pilotprojekt,
Pröva hypotesen

Intern know-how om
innovationsstyrning
Testa för: behov,
värde, belägg, lösning

Innovationsmodell och kanalisering
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Nollvisionen nås genom insatser som bidrar till
förnyelse inom fem överlappande målområden
Prevention
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Tidig
upptäckt och
diagnostik

Behandling
och
livskvalitet

Forskning,
kliniska
studier och
hälsodata

Organisation,
ekonomi och
etik

Mycket cancer går att förebygga
Att förbättra människors levnadsvanor ger fler vinster än att färre blir
sjuka i cancer. Det minskar risken för andra sjukdomar, ökar folkhälsan
och ger ekonomiska vinster i samhället. Så hur förändrar vi människors
beteende? Hur omfördelar vi resurserna? Hur gör vi prevention lönsamt?

Delmål
Bidra till att öka kunskapen om den ekonomiska
betydelsen av prevention

Utveckla en modell för att visa lönsamhet vid
investeringar i prevention
Bidra till att öka kunskapen om vad som starkast
motiverar till att inte börja röka och rökstopp
Delmål i ansökan till Vinnova för perioden nov 2019 – nov 2021
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Prevention

Hur upptäcker vi cancern snabbare?
För att kunna nå nollvisionen behöver vi behöver hitta lösningar för tidig
upptäckt och diagnos. Till exempel nya screeningmetoder och
riskvärderingsinstrument baserade på AI. Det är också viktigt att
befolkningen själva förstår vilka symptom som de borde söka vård för.
Individen får mer ansvar. Det innebär att vi behöver sprida kunskap, och
ha system för att fånga upp dem i primärvården.

Delmål

Bidra till att korta ledtider för diagnos
Bidra till att personer med risk att utveckla lungcancer
diagnosticeras tidigare

Delmål i ansökan till Vinnova för perioden nov 2019 – nov 2021
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Tidig
upptäckt och
diagnostik

Bättre behandling, bättre liv
Med en mer målinriktad och individanpassad behandling kan vi förbättra
överlevnaden och höja patientens livskvalitet under och efter
behandlingen. Men lika viktigt är det runt omkring – bemötande, stöd och
uppföljning. Hur vet vi vad som är viktigt för patienten och närstående?
Hur anpassar vi behandling och rehabilitering efter individen?

Delmål

Bidra till att korta ledtider för individanpassad
behandling och rehabilitering
Stödja införandet av patient-rapporterade utfallsmått
(PROM) i klinisk rutin och uppföljning
Delmål i ansökan till Vinnova för perioden nov 2019 – nov 2021
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Behandling
och
livskvalitet

Bättre integration av klinisk forskning
Vården har blivit mer och mer produktionsinriktad. Det är svårt för
personalen att återhämta sig, tiden till forskning och innovation minskar
och endast en liten del av patienterna deltar i kliniska studier. Genom att
skapa ytor för dialog och förbättra möjligheterna inom forskning, kliniska
prövningar och registerstudier går det att snabba på utvecklingen - till
nytta för patienterna och samhället.

Delmål
Skapa en plattform för dialog mellan preklinisk och
klinisk forskning
Bidra till att förenkla möjligheterna till nordiska kliniska
prövningar
Samla initiativ för att underlätta inrapportering och
datautnyttjande från olika källor
Delmål i ansökan till Vinnova för perioden nov 2019 – nov 2021
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Forskning,
kliniska
studier och
hälsodata

Hur organiserar vi smart och hållbart?
Det kan dels handla om att identifiera var kostnader uppstår, dels om att
utveckla chef- och ledarskapet, dels om att hitta samverkansformer och
korsbefruktningar. Att gå från att en enskild aktör utvecklar en specifik
produkt till att ta fram återanvändbara strukturer som kan vara till nytta för
fler. Det är ju inte alltid produkter och tjänster som saknas, utan sätt att
bygga vidare på det som finns. Strukturer som ger stabilitet, samtidigt
som de tillåter nytänkande – hur ser det ut?

Delmål
Inrätta doktorandtjänst vid Handelshögskolan i
Stockholm; Ledarskap, organisation, uppbyggnaden
av innovationsmiljö inom hälso- och sjukvård.
Bidra till ökad förståelse och förenkla införandet av
organisatoriska och sociala innovationer genom
utbildning
Delmål i ansökan till Vinnova för perioden nov 2019 – nov 2021
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Organisation,
ekonomi och
etik

Initiativ och insatser kopplade till delmålen
utformas utifrån två ingångssätt
Insatser som innovationsmiljön
identifierar och prioriterar utifrån
omvärldsanalys och behov

Innovationsmiljön attraherar och
relaterar till andra initiativ för
målinriktat och metodiskt samarbete
i riktning mot visionen
Insatser har tydlig koppling till nytta för slutanvändaren
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Det här jobbar vi med just (fokus lungcancer)
Prevention
-Tobaksavvänjning på recept
-Incitament

-Svarsmall patologi lunga för
automatöverföring av data
-Accelerera implementering och
vidareutveckling av IPÖ
- AI-teknik för effektiv och jämlik cancervård

Tidig upptäckt

Precisionsmedicin

-Alarmsymtom allmänheten
-Riskvärdering primärvården
-Lungcancer screening

Behandling & Livskvalitet
-PROM i klinisk rutin
-Symtommonitorering
-Transformation rehabilitering som
samhällsuppdrag
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Hälsodata

-Delat värdskap PPMC
-Fortbildning patient- och närstående
-Analys för accelererad omställning i
cancervården

Vårt operativa nätverk i Sverige

Kärnteamet, referensgruppen och
övriga aktörer engagerade i
pågående initiativ
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Organisation och koordinering av miljön
Koordineringen av miljön innebär att aktivt
arbeta för att nå vision och delmål genom:

Kärnteam

RCC Verksamhetschefer
Socialdepartementet
Life Science kontoret
Vinnova

Referensgrupp
Kontor
Samordning
Omvärldsanalys
Kommunikation
Innovationsledning
Administration

Nollvision cancer drivs från House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm
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•
•
•
•
•
•
•

Samordning och fördjupat samarbete
Internationellt samarbete
Visionsdrivna insatser
Omvärldsbevakning

Kommunikation
Innovationsledning
Uppföljning

Kärnteam
•
•
•
•
•
•

Ebba Hallersjö Hult, verksamhetsledare Nollvision cancer
Hans Hägglund, MD, professor, nationell cancersamordnare vid SKR
Suzanne Håkansson, Senior Director Government Affairs, AstraZeneca
Per Nylund, Vice President Corporate Strategic Sales, Elekta
Helena Anderin, samhällspolitisk chef, Roche
Ola Ejlertsson, Client Director Custom Solutions, Handelshögskolan i
Stockholm Executive Education

• Magnus Mähring, professor Entreprenörskap och digital innovation,
Handelshögskolan i Stockholm, chef för House of Innovation

• Mia Rajalin, med.dr. leg. psykolog, ledamot Lungcancerföreningen,
patientföreträdare

• Simon Ekman, överläkare och docent i onkologi vid Karolinska
Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet

• Tobias Sjöblom, professor vid Institutionen för immunologi, genetik och
patologi, Experimentell och klinisk onkologi, Uppsala universitet
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Referensgrupp
• Anders Blanck, VD vid LIF, branschorganisation för de forskande
läkemedelsföretagen i Sverige

• Björn Arvidsson, verksamhetsledare, STUNS Life Science
• Ebba Carbonnier, Portfolio Manager Nationally Scalable Solutions,
SWElife

• Hans Winberg, generalsekreterare stiftelsen Leading Health Care
• Karin Elinder, intressepolitiskt sakkunnig för vård-och
forskningsfrågor vid Cancerfonden

• Lena Svendsen, projektledare innovationsmotorer vid Swedish
Medtech, branschorganisationen för de medicintekniska företagen
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https://nollvisioncancer.se
https://visionzerocancer.com
info@nollvisioncancer.se
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