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Karolinska sjukhusets hemställan om bildande av stiftelse för att finansiera
uppbyggnaden av ett joncentrum för nya avancerade behandlingsmetoder för
cancer
(bilaga)
Bakgrund
Sjukhusdirektören vid Karolinska sjukhuset hemställer i bilagda skrivelse den 21
oktober 2002 att produktionsstyrelsen skall uttala sig om förslaget att bilda en
stiftelse för att finansiera uppbyggnaden av ett joncentrum för avancerade
behandlingsmetoder för cancer och att om styrelsen så finner lämpligt överlämna
denna hemställan till landstingsfullmäktige för beslut.
Av handlingarna i ärendet framgår följande.
Under de senaste två åren har ett stort intresse utvecklats för starkt förbättrad
cancerbehandling med hjälp av lätta joner. Stora kliniska framsteg i Japan har
avsevärt höjt intresset för dessa nya strålslag för kurativ strålbehandling.
En delegation från radiumhemmet har besökt Chiba och Hyogo, de enda kliniska
centra i världen som idag genomför lättjonbehandlingar. Det framkom då att stora
kliniska fördelar föreligger vid lättjonbehandling, inte minst genom att väsentligt
högre biologisk effekt erhålls i tumören samtidigt som frisk normalvävnad kan
undvikas på ett unikt sätt.
Representanter för Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset har haft ett
flertal möten om hur jonterapi bäst skall anordnas i Sverige. Totalkostnaden för
en sådan anläggning är av storleksordningen 700 milj. kronor. Ansökningar om
forskningsanslag har ingått till olika stiftelser. En arbetsgrupp bestående av
representanter för Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset har föreslagit att
finansieringen skall ske via en stiftelse. Stiftarna föreslås vara Karolinska institutet,
Karolinska sjukhuset (Stockholms läns landsting), Cancerföreningen i Stockholm
och Konung Gustav V:s Jubileumsfond. För att stiftelsen skall kunna bildas
erfordras ett startkapital. Stockholms läns landsting, Konung Gustav V:s
Jubileumsfond och Cancerföreningen i Stockholm föreslås därvid vardera
tillskjuta 100 000 kronor.

Bilaga:

2
Skrivelse från sjukhusdirektören Karolinska sjukhuset den 21 oktober 2002 inkl
underbilagor

2
Enligt de föreslagna stiftelsestadgarna skall stiftelsens ändamål vara att främja
medicinsk forskning och behandling inom området jonterapi. Stiftelsens styrelse
skall särskilt verka för att
*
externa intressenter genom donationer eller motsvarande bidrar till
finansieringen av verksamhet inom stiftelsens
ändamålsområde
*

stiftelsen genom ett särskilt driftbolag skall bedriva
verksamhet inom ändamålsområdet

Synpunkter
Bildandet av stiftelsen förutsätter beslut av landstingsfullmäktige. De formella
kraven för att bilda stiftelsen måste utredas.

Förslag till beslut
Produktionsstyrelsen föreslås besluta
att

överlämna detta tjänsteutlåtande till landstingstyrelsen med begäran om
utredning avseende de juridiska förutsättningarna för att bilda den
föreslagna stiftelsen.
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