Om innovationsmiljön Nollvision cancer
Vad innebär nollvisionen, hur ska innovationsmiljön arbeta och hur är läget för rehabiliteringsområdet?

Lungcancerdagen, 11 november 2021
Hans Hägglund, nationell cancersamordnare, medgrundare och ordförande i Nollvision cancer
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Nollvision cancer
Sveriges tvärsektoriella
innovationsmiljö mot cancer.
Med bred kompetens, tillit, mod
och handlingskraft arbetar vi
tillsammans mot visionen att
ingen ska dö i cancer och att fler
ska leva längre och bättre.
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Visionsdriven hälsa
Nollvision cancer etablerades
2019 genom Vinnovas satsning
på visionsdriven hälsa.
Fem tvärsektoriella miljöer
arbetar långsiktigt mot uppsatta
mål i Agenda 2030 för att lösa
komplexa hälsoutmaningar.
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Samskapande innovation i riktning mot nollvisionen
Civilsamhället
Offentlig sektor

Industri

0

Akademi
Vårdgivare
Arbetet utgår från tre nationella strategier; cancer-, life science- samt Sveriges export- och investeringsstrategi
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Initiativ och insatser kopplade till konkreta mål
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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Organisation och koordinering
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
mellan aktörer

•
•
•
•
•
•

Internationellt samarbete
Omvärldsbevakning
Kommunikation
Visionsdrivna insatser
Innovationsledning
Uppföljning

Nollvisionen nås genom insatser som bidrar till
förnyelse inom fem överlappande målområden
Forskning,
Prevention
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Tidig

Diagnos,

upptäckt,
Screening

Behandling.
Livskvalitet

Kliniska
studier,
Hälsodata,
Register

Organisation,
Ekonomi,
Etik,
Utbildning

VISION
Eliminera cancer som dödsorsak för framtida generationer
Ingen ska dö till följd av cancer och fler ska leva längre och bättre

MISSION 2030
Halvera dödlighet i lungcancer
Individbaserad träffsäker prevention, diagnos, behandling och uppföljning for alla medborgare/cancerpatienter i Sverige, på ett hållbart och jämlikt sätt
Prevention

Screening

Tidig upptäckt

Rökavvänjning
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Test Bed Sweden
Validate cost-effectiveness and
for Clinical Trials &
sustainability
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Flaggskeppsinitiativ
• Prevention & tidig upptäckt av
Lungcancer:
– Forskning tidig upptäckt i primärvården
– Nationell implementeringsstudie för
screeningprogram för lungcancer med
rökavvänjning

• Kliniska studier precisionsmedicin:
“Test Bed Sweden for Precision
Health in Cancer”

• “Det rehabiliterande samhället”
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Tidig upptäckt & screening för lungcancer
• Forskning och utveckling av
riskvärderingsinstrument för primärvården

• Nationell implementeringsstudie för
screeningprogram lungcancer inkl.
rökavvänjning på recept

ØFörarbete: Nationell hälsoekonomisk studie av
IHE och Attitydundersökning av Kantar Sifo
presenteras den 6 December.
• Presskonferens
• Panelsamtal kl. 17.00 på ”Folkhälsodalen”.
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Test Bed Sweden for Precision Health in Cancer
En testbädd för metodutveckling,
vetenskaplig utvärdering och
implementering av precisionshälsa i
cancervården.

ØÖkad tillgång till och deltagande i kliniska
studier

ØÖkad precision i prevention och diagnostik
ØEffektivare medicinska behandlingar och
tekniker

ØÖkat nyttjande av befintlig infrastruktur
ØÖkad internationalisering
Nollvision cancer, GMS, SciLifeLab, MEGALiT, TLV, Läkemedelsverket, Lungcancerföreningen, Nätverket mot cancer, Lif, Swedish
Medtech, Ascro, Region Halland, IHE, Högskolan i Halmstad, Handelshögskolan I Stockholm
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”Det rehabiliterande samhället”
• Konceptutveckling med förstudie i region
Uppsala under ledning av docent Mats
Tyrstrup, organisationsforskare. Förstudie
publiceras vid årsskiftet.
Ø En rehabilitering som bidrar till omvandlingen av
vårdsystemet – mer av nära vård, IT-stöd, effektiv
läkemedelshantering etc. – när slutenvård inte är
den nödvändiga vårdformen

Ø Patienter & närstående utvecklar, genom
partnerskap med olika rehabiliterande aktörer, en
hälsofrämjande och meningsfull livssituation med
mesta möjliga livskvalitet

Konceptutveckling med förstudie vid Akademiska sjukhuset/region Uppsala av docent Mats Tyrstrup, organisationsforskare, Fatane
Salehi, socionom och projektledare sjukhusövergripande rehabilitering och Majid Asgari, doktorand.
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Sammanfattning insatser med lungcancer i fokus
Prevention
-Tobaksavvänjning på recept
-Incitamentsmodeller
-Fysisk aktivitet

-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
-Test Bed Sweden tillsammans med GMS,
SciLifeLab, MEGALiT, Lungcancerföreningen,
Nätverket mot cancer, TLV, Läkemedelsverket,
akademi och branschindustriföreningar

Aktörskonstellation
Nollvision cancer med Test Bed Sweden for Precision Health in Cancer
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Nollvision cancer
Tillsammans arbetar vi för att dagens
forskning ska bli morgondagens
cancervård
Tillsammans gör vi det enklare att
implementera nya behandlingar,
tekniker och arbetssätt
Tillsammans gör vi Sverige till en av
världens ledande life science nationer
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Tack!
• https://nollvisioncancer.se
• https://visionzerocancer.com
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Kontakt
Ebba Hallersjö Hult

Hans Hägglund

Verksamhetsledare
Nollvision cancer

MD, Professor, nationell cancersamordnare
Ordförande Nollvision cancer

Nollvision cancer
Center for AI, Innovation and the Future of Work
House of Innovation
Handelshögskolan i Stockholm
Sveavägen 65, 113 83 Stockholm
Mobil: 072-711 44 91
ebba.hallersjo.hult@hhs.se
https://nollvisioncancer.se
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Regionala Cancercentrum i samverkan
Avdelningen för vård och omsorg
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Mobil: 072-580 79 45
hans.hagglund@skr.se
https://www.cancercentrum.se/samverkan/
https://nollvisioncancer.se

