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Landstingsstyrelsen

Bildande av Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
ÄRENDET
Förslag till bildande av Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att

tillsammans med Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland,
Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Örebro läns landsting och Västerbottens läns landsting bilda ett kommunalförbund för gemensam investering i och drift av en anläggning för avancerad strålbehandling

att

godkänna bilagd förbundsordning för Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling

att

att uppdra åt kommunalförbundet att genomföra en funktionsupphandling
av en anläggning för avancerad strålbehandling samt att också i enlighet
med 9 § i förbundsordningen godkänna att förbundet investerar maximalt
800 mkr (800 000 000 kr) i anläggningen och att direktionen härmed ges
rätt att fatta erforderliga beslut med anledning av anskaffandet av anläggningen

Bilagor
1
2
3

Förslag till förbundsordning för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
Beskrivning av finansieringsmodell för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
Sammanfattning av medicinska, tekniska och ekonomiska förutsättningar för
ett nationellt partikelterapicentrum
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att

tillskjuta en miljon kronor (1 000 000 kr) till kommunalförbundet för löpande kostnader under dess första verksamhetsår

att

finansiera kostnaden på 1 000 000 kr genom ianspråktagande av landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter

att

uppdra åt Sveriges Kommuner och Landsting att ombesörja registrering
och start av kommunalförbundet så att dess verksamhet kan påbörjas i
enlighet med detta beslut.

att

välja en ledamot och en ersättare till förbundsdirektionen

BAKGRUND
Utvecklingen inom medicinsk teknologi ger möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt införa nya metoder. Ibland krävs så stora investeringar och patientunderlag att hela landet bör vara bas – detta är fallet när det gäller avancerad
strålbehandling. Att skapa en sådan anläggning har aktualiserats genom att representanter från universitetssjukhus i Sverige utrett frågan om protonterapi. Parallellt
har funnits ett annat projekt som rör lätta joner.
I omvärlden finns ett stort och ökande intresse för att satsa på nya och mer effektiva former för strålbehandling. De anläggningar som finns eller planeras i flera europeiska länder kommer inte att täcka de beräknade behoven, vilket innebär att
om svenska patienter skall få tillgång den bästa vården kan man inte räkna med
att det skall kunna ske utomlands.
Även om huvudmotivet är att erbjuda bättre vård för patienter med livshotande
sjukdomar är behovet av och möjligheterna till forskning en viktig del. För utvecklingskraften inom forskningen är det väsentligt att behandling bedrivs i Sverige så att kompetensen kan behållas i landet.
Då planerna på en anläggning avancerad strålbehandling först presenterades var
inte formerna för detta utredda. För att möjliggöra en gemensam satsning på
avancerad strålbehandling har därför utredningar genomförts, som visar att den
lämpligaste formen är att ett kommunalförbund är ägare och att medlemmar i
kommunalförbundet är de landsting som har universitetssjukhus.
Vården vid en anläggning för avancerad strålbehandling skall vara likvärdigt tillgänglig för alla patienter i Sverige. Eftersom det gäller sådan vård som redan idag
är centraliserad till vissa enheter handlar det om samverkan mellan de landsting
som svarar för vård av detta slag. När dessa landsting skapar en anläggning för
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avancerad strålbehandling innebär det att för viss vård remitteras patienter vidare
till en anläggning utanför landstinget, men som landstinget är delägare i.
Sedan frågan om en satsning på avancerad strålbehandling först väcktes har arbetet med att finna former för organisation och ägande utretts i SKLs regi med deltagande från berörda landsting/regioner. Vid möten 19 januari och 16 februari
2006 med politiker från berörda landsting har underlaget för beslut i respektive
fullmäktige stämts av.
FÖRVALTNINGENS SYNPUNKTER
Förvaltningen tillstyrker att Stockholms läns landsting deltar i bildandet av Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.
En beskrivning av de finansiella frågorna återfinns i bilaga 2.

Sören Olofsson
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