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Landstingsstyrelsen

Utredning om stiftelse för att finansiera uppbyggnaden av joncentrum för nya
behandlingsmetoder för cancer vid Karolinska sjukhuset

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz
ÄRENDET
Produktionsstyrelsen begär en utredning om juridiska förutsättningar för att bilda en stiftelse för att finansiera uppbyggnaden av ett joncentrum för nya avancerade behandlingsmetoder för cancer.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att uppdra åt koncernledningen att i samråd med berörda interna och externa intressenter
utreda förutsättningar mm för den föreslagna stiftelsen.

Innan landstinget tar ställning till den föreslagna stiftelsebildningen måste ett mer genomarbetat underlag tas fram. Byggnation och drift av en anläggning för jonterapi är en fråga
som inte endast berör landstinget, utan är även av nationellt – kanske även internationellt –
intresse. Det viktiga är därför att först undersöka förutsättningarna för den föreslagna anläggningen i samråd med alla berörda interna och externa intressenter. När så har skett
kan juridiska och andra aspekter av stiftelsebildning utredas.
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Produktionsstyrelsen har den 17 december 2002, enligt förvaltningens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att utreda juridiska förutsättningar för att bilda en stiftelse
för att finansiera uppbyggnaden av ett joncentrum för nya avancerade behandlingsmetoder
för cancer.
Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande bifogas (bilaga).

Ärendet har remitterats till landstingskontoret.

Koncernledningen har i tjänsteutlåtande den 14 februari 2003 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att uppdra åt koncernledningen att i samråd med berörda interna och externa
intressenter utreda förutsättningar mm för den föreslagna stiftelsen.
Innan landstinget tar ställning till den föreslagna stiftelsebildningen måste ett mer genomarbetat underlag tas fram. Byggnation och drift av en anläggning för jonterapi är en fråga
med stor räckvidd. Den berör inte endast landstinget utan är även av nationellt, kanske
även internationellt, intresse. I sammanhanget bör nämnas att planer finns att bygga en
snarlik anläggning (protonterapicentrum) i Uppsala. Anläggningarna är inte identiska med
de vänder sig delvis till samma patientgrupper.
Koncernledningen föreslår att den får i uppdrag att i samråd med berörda interna och
externa intressenter närmare studera förutsättningar mm för den föreslagna anläggningen.
Inom ramen för uppdraget får juridiska och andra aspekter av stiftelsebildning studeras.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 5 mars 2003.

