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Landstingsstyrelsen

Framställan om bildande av CMM Tianjin, Folkrepubliken Kina

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman

ÄRENDET
Centrum för Molekylär Medicin anhåller om yttrande över planer på att i samarbete
med kinesiska myndigheter etablera ett center för translationell medicin i Tianjin i
Kina (CMM Tianjin).
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att inte bifalla framställan från Centrum för Molekylär Medicin om att etablera samarbete med Tianjin i Kina.
Vid CMM bedrivs högkvalitativ forskning med stor nationell och internationell
framgång. Flertalet av de forskare som bedriver sin verksamhet vid CMM har sin
anställning vid Karolinska Institutet och/eller Karolinska Universitetssjukhuset. Ledningsgruppen KI/SLL har vid behandlingen av ärendet understrukit att CMM:s verksamhet är av mycket hög kvalitet och att internationella samarbeten är av stort värde,
men att det ankommer på Karolinska Institutet att fatta beslut om avtal om internationellt forskningssamarbete. Det kan dock finnas anledning att framdeles göra en
översyn av CMM:s inriktning och stadgar eftersom stiftelsen har funnits sedan mitten av 1990-talet i oförändrad form.
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Centrum för Molekylär Medicin (CMM) har i skrivelse den 23 maj 2008 (bilaga) i
enlighet med stiftelsens stadgar anhåller CMM om landstingsfullmäktiges yttrande
avseende det planerade samarbetsprojektet enligt § 21 i stadgarna ”Landstingsfullmäktiges yttrande skall inhämtas innan sådana beslut i stiftelsens verksamhet fattas
som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt”.

Utskottsbehandling
FoUU-utskottet har den 16 september 2008, enligt landstingsdirektörens förslag,
föreslagit landstingsstyrelsen besluta att inte bifalla CMM:s framställan om att etablera samarbete med Tianjin Folkrepubliken, Kina.
Vid CMM bedrivs högkvalitativ forskning med stor nationell och internationell
framgång. CMM är en stiftelse och i enlighet med stiftelsens stadgar ska verksamheten bedrivas i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska
Institutet. Förslaget om att bilda ett CMM Tianjin i Kina innebär en helt ny inriktning av CMM:s verksamhet och det har därför varit naturligt att behandla ärendet i
Ledningsgruppen för samverkan mellan KI och SLL innan formellt beslut fattas i
landstinget.
Ledningsgruppen KI/SLL har vid behandlingen av ärendet understrukit att CMM:s
verksamhet är av mycket hög kvalitet. Samtidigt konstateras att flertalet av de forskare som bedriver sin verksamhet vid CMM har sin anställning vid Karolinska Institutet och/eller Karolinska Universitetssjukhuset. Enligt ledningsgruppen är internationella samarbeten av stort värde, men avtal om internationellt forskningssamarbete
bör ankomma på Karolinska Institutet. Ledningsgruppen ställde sig därför avvisande
till förslaget.
Det kan dock finnas anledning, enligt ledningsgruppen, att framdeles göra en översyn av CMM:s inriktning och stadgar eftersom stiftelsen har funnits sedan mitten av
1990-talet i oförändrad form.
Förvaltningen ansluter sig till ovan nämnda ståndpunkter och föreslår att landstingsstyrelsen lämnar CMM:s framställan utan bifall.
Mp-ersättaren antecknade följande särskilda uttalande.
”Miljöpartiet förutsätter att ärendet i den fortsatta beredningen kompletteras med
underlag som belyser frågeställningen på ett tydligare sätt. Stiftelseurkunden efterlyses liksom de bilagor som det hänvisas till i underlaget.
Centrum för Molekylär Medicin (CMM) är en stiftelse i nära samarbete med Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet (KI) vars ändamål är att främja en fördju-
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pad molekylär- och cellbiologisk forskningsverksamhet inom hjärt- och kärlsjukdomar, reumatiska/inflammatoriska sjukdomar, endokrina sjukdomar, allergisjukdomar,
beroendesjukdomar och klinisk genetik.
Enligt stiftelsens stadgar ska yttrande inhämtas från landstingsfullmäktige innan beslut fattas inom stiftelsen om verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller i
övrigt av större vikt.
Avsikten med samarbetet CMM –Tianjin är att bedriva omfattande klinisk forskning
inom diabetes, vissa typer av vanligt förekommande cancer, hjärt-/kärlsjukdomar,
stressrelaterade sjukdomar samt infektionssjukdomar.
Av tjänsteutlåtandet framgår att forskningen vid CMM är av hög kvalitet och bedrivs
nationellt och internationellt, något som även understryks av ledningsgruppen mellan
landstinget och KI (KI/SLL).
Att själva avtalet om internationellt forskningssamarbete bör ankomma på Karolinska institutet är inte något skäl för landstinget att inte bifalla framställan från CMM.
Miljöpartiet ser mycket positivt på internationellt forskningsutbyte och i synnerhet är
det intressant att samarbete sker inom det molekylär- och cellbiologiska området
med ett land med österländska medicinska traditioner. Det är bara bra om västerländsk medicin kan närma sig andra sätt att se på sjukdom och hälsa och bedriva
högkvalificerad forskning där. I detta fall behöver dock ett antal juridiska frågetecken rätas ut innan man kan ta ställning i ärendet.”

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 1 oktober 2008.

