
 

Nollvision cancer och Sverige ledande inom avancerade terapier är två visionsdrivna innovationsmiljöer med 
finansiering från Vinnova.  

 
Innovationsveckan 2020: Program  

Framtidens cancervård bygger vi tillsammans – 
innovation på systemnivå 

Ingen ska behöva dö av cancer och Sverige ska vara ledande inom utveckling av avancerade 
terapiläkemedel. Det är innovationsmiljöernas Nollvision cancers och ATMP Swedens 
gemensamma vision. Vi berättar mer om våra visioner och insatser för att transformera cancer 
från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom på ett webbinarium under Innovationsveckan 
2020.  

 

Moderator: Kristina Kannisto, projektledare regulatorisk support,  
 Karolinska Centrum för Cellterapi (KCC) 
 

08:45  Start inloggning 

 

09:00 Välkomna  

 Ebba Hult, samordnare Nollvision cancer 

 Jukka Lausmaa, projektledare Sverige ledande inom avancerade terapier  

 

De medicinska framstegen öppnar ständigt nya möjligheter att bota cancer och förbättra 
överlevnaden. Vården och samhället behöver ställa om, tänka nytt och prioritera.  
 

09:10 År 2030 – hur ser cancervården ut då? 

 Hans Hägglund, MD, professor, nationell cancersamordnare och initiativtagare till 
 Nollvision cancer 

 

09:20 Från 2020 till 2030. Hur tar vi oss dit? Vad är viktigt för mig? 

 Eskil Degsell, patient- och närståendeföreträdare, sitter i styrelsen för Svenska 
 Hjärntumörföreningen, ledningsbordet vid patientflöde Maligna Hjärntumörer vid 
 Karolinska Universitetssjukhuset, anknuten till RCC Stockholm Gotland med fokus på 
 patientrapporterade utfallsmått och närståendefrågor, anknuten till forskning vid 
 Karolinska Institutet samt sitter med i patient- och brukarrådet vid Myndigheten för 
 vård- och omsorgsanalys 

  



 

Nollvision cancer och Sverige ledande inom avancerade terapier är två visionsdrivna innovationsmiljöer med 
finansiering från Vinnova.  

Läkemedel och behandlingar baserade på cell- och genterapi står inför ett internationellt genombrott 
inom medicinsk forskning och utveckling. Cell- och genterapier kan anpassas till ovanliga och 
svårbehandlade sjukdomar och har potential att bota sjukdomar som idag är obotliga.  

Vad är på gång för cancerpatienter?  
 
09:35 Innovationskraften i NK-celler som avancerad terapi för cancerpatienter 

 Hans-Gustaf Ljunggren, professor och överläkare vid Karolinska Institutet och 
 Karolinska Universitetssjukhuset  

 

 09:50 Innovationskraften i CAR-T-celler som avancerad terapi för cancerpatienter 

 Talare bekräftas inom kort 

 

Vår gemensamma vision är att Sverige ska bli världsledande på prevention, tidig upptäckt, 
diagnostik, behandling och organisation för personcentrerad uppföljning av cancer. Lika gärna som 
läkemedel, cell- och genterapier, avancerad strålterapi och diagnostik, handlar det om nya 
arbetsprocesser, register och sätt att analysera data.  
 
10:05 Framtidens cancervård bygger vi tillsammans – innovation på systemnivå  
 Paneldiskussion, frågor och svar  

 

10:20 Visionsdriven hälsa - engagera dig! 
 Innovationsmiljöerna är öppna för nya aktörer med olika perspektiv som vill bidra 
 till utvecklingen framåt.  

  

 

 

 

  

 

 Ebba Hult, samordnare Nollvision cancer 

 Jukka Lausmaa, projektledare Sverige ledande inom avancerade terapier   

 

 

 

Datum: onsdag 7 oktober 2020  
Tid: 09:00-10:30 (inloggning från 08:45) 
Plats: Webbinarium under Innovationsveckan 2020 
Anmälan: https://www.eventbrite.com/e/framtidens-cancervard-bygger-vi-tillsammans-

innovation-pa-systemniva-tickets-118939927525 
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