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Stiftelseförordnande	  Stiftelsen	  Cancerresan	  
	  
Jag	  Patrik	  Göransson	  och	  jag	  Thomas	  Jelander	  överlämnar	  tillsammans	  250.000:-‐	  
för	  inrättandet	  av	  en	  stiftelse	  med	  ändamålet:	  att	  vara	  en	  	  plattform	  för	  
hälsoinnovation,	  utifrån	  patienter	  och	  närståendes	  perspektiv,	  genom	  att	  ta	  fram	  
och	  tillgängliggöra	  stöd,	  tjänster	  och	  verktyg	  som	  kan	  underlätta	  den	  resa	  man	  
som	  patient	  med	  allvarlig	  sjukdom	  eller	  som	  närstående	  till	  någon	  med	  allvarlig	  
sjukdom	  tvingas	  företa.	  	  
	  
Stiftelsen	  skall	  bedriva	  och	  verka	  för	  forskning	  och	  utveckling	  med	  fokus	  på	  
hälsoinnovation,	  patient-‐	  och	  närståendeinflytande	  och/eller	  rehabilitering.	  
Stiftelsen	  skall	  verka	  för	  att	  resultatet	  i	  form	  av	  stöd,	  tjänster	  och	  verktyg	  sprids	  
samt	  tillgängliggörs	  för	  patienter	  och	  närstående	  nationellt	  och	  internationellt	  
och	  då	  i	  möjligast	  mån	  non-‐profit.	  
	  
Stiftelsens	  verksamhet	  skall	  utgå	  från	  samt	  utvärdera	  principerna	  ”open	  
innovation”,	  ”crowdsourcing”	  och	  ”crowdfunding”	  som	  metoder	  för	  att	  stimulera,	  
driva,	  samt	  finansiera	  hälsoinnovation,	  patient-‐/närståendeinflytande	  och	  
forskning.	  	  
	  
Exempel	  på	  verksamhet	  som	  stiftelsen	  kan	  bedriva	  för	  att	  fylla	  sitt	  syfte	  kan	  
vara:	  	  
	  

• Kommunikationsplattform	  för	  öppen	  dialog	  med	  patienter	  och	  
närstående.	  	  

	  
• Projekt	  för	  framtagande	  av	  stöd,	  tjänster	  och	  verktyg.	  

	  
• Förvaltning	  och	  spridning	  av	  stöd,	  tjänster	  och	  verktyg	  sprungna	  ur	  

projektverksamhet.	  
	  

• Kunskapsspridning	  genom	  till	  exempel	  handledning,	  utbildning	  och	  
publikationer	  inom	  stiftelsens	  intresse-‐	  och	  kompetensområde.	  

	  
• Vetenskaplig	  utvärdering	  samt	  vetenskaplig	  publikation	  inom	  stiftelsens	  

intresseområde.	  
	  

• Aktiv	  samverkan	  lokalt,	  regionalt,	  nationellt	  och	  internationellt	  med	  
aktörer	  och	  intressenter	  kopplade	  till	  stiftelsens	  intresseområde.	  	  

	  
Ett	  konkret	  exempel	  på	  vad	  som	  kan	  åsyftas	  med	  stöd,	  tjänster	  och	  verktyg	  i	  
ovanstående	  text	  samt	  inspirationskälla	  till	  inrättandet	  av	  stiftelsen	  är	  
framtagandet	  samt	  tillgängliggörandet	  av	  boken	  ”Den	  ofrivillige	  resenären	  –	  en	  
bok	  om	  din	  cancerresa”	  som	  lanserades	  i	  februari	  2014.	  I	  och	  med	  stiftelsens	  
grundande	  överlåter	  åt	  stiftelsen	  Patrik	  Göransson,	  Åsa	  Jonsson	  och	  Hanna	  
Wekell	  i	  egenskap	  av	  bokens	  upphovsmakare	  samtliga	  rättigheter	  till	  denna	  
skrift,	  dess	  översättningar	  och	  vidareutvecklingar	  av	  den.	  	  
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Följande	  föreskrifter	  skall	  gälla	  för	  stiftelsen.	  
	  

1. Stiftelsens	  namn	  skall	  vara	  ”Stiftelsen	  Cancerresan”.	  I	  internationella	  
sammanhang	  skall	  stiftelsens	  namn	  översättas	  till	  ”The	  Cancer	  Journey	  
Foundation”.	  	  

	  
2. Stiftelsen	  skall	  tillgodose	  sitt	  syfte	  genom	  att	  tillvarata	  patienters	  och	  

närståendes	  idéer	  och	  engagemang	  och	  omsätta	  dessa	  i	  projekt,	  stöd	  och	  
verktyg	  med	  syfte	  att	  underlätta	  den	  resa	  man	  som	  patient	  med	  allvarlig	  
sjukdom	  eller	  som	  närstående	  till	  någon	  med	  allvarlig	  sjukdom	  tvingas	  
företa.	  

	  
3. Stiftelsen	  skall	  verka	  för	  att	  resultaten	  och	  produkterna	  sprids	  och	  

tillgängliggörs	  nationellt	  och	  internationellt	  och	  då	  i	  möjligast	  mån	  non-‐
profit.	  

	  
4. Stiftelsen	  får	  ta	  emot	  gåvor	  och	  anslag	  från	  privatpersoner	  och	  juridiska	  

personer.	  
	  

5. Stiftelsen	  skall	  bedriva	  och	  verka	  för	  forskning	  och	  utveckling	  med	  fokus	  
på	  hälsoinnovation,	  patient-‐	  och	  närståendeinflytande	  och/eller	  
rehabilitering.	  

	  
6. Stiftelsens	  verksamhet	  skall	  i	  möjligaste	  mån	  utgå	  från	  vetenskap	  och	  

beprövad	  erfarenhet	  inom	  de	  intresseområden	  den	  verkar.	  
	  

7. Transparens,	  öppenhet	  och	  delaktighet	  skall	  genomsyra	  hela	  stiftelsens	  
arbete	  och	  redovisning.	  

	  
8. Stiftelsen	  skall	  nära	  samverka	  med	  aktörer	  och	  intressenter	  kopplade	  till	  

stiftelsens	  intresseområde	  lokalt,	  regionalt,	  nationellt	  och	  internationellt.	  
	  	  

9. Stiftelsen	  skall	  ha	  sitt	  huvudsäte	  i	  Halmstad.	  
	  

10. Stiftelsen	  skall	  ha	  egen	  förvaltning.	  
	  

11. Till	  stiftelsens	  första	  styrelse	  utser	  vi	  Åsa	  Jonsson	  (xxxxxx-‐xxxx),	  Richard	  
Grönevall	  (xxxxxx-‐xxxx)	  och	  Patrik	  Göransson	  (xxxxxx-‐xxxx).	  

	  
12. Stiftelsen	  skall	  ha	  kalenderår	  som	  sitt	  räkenskapsår.	  

	  
13. Stiftelsen	  skall	  ha	  en	  auktoriserad	  revisor.	  

	  
14. Stiftelsen	  har	  en	  inledande	  livscykel	  om	  5	  kalenderår	  från	  dess	  

grundande.	  Under	  denna	  inledande	  livscykel	  skall	  stiftelsens	  verksamhet	  
och	  funktion	  utvärderas	  och	  presenteras	  vetenskapligt.	  Från	  och	  med	  5:e	  
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kalenderåret	  fattar	  styrelsen	  årligen	  beslut	  om	  fortsatt	  drift	  i	  och	  med	  
budgetarbete	  inför	  kommande	  räkenskapsår.	  

	  
15. Vid	  styrelsebeslut	  om	  upplösning	  av	  stiftelsen	  skall	  stiftelsen	  kvarstående	  

medel	  delas	  ut	  enligt	  styrelsens	  beslut	  med	  syfte	  att	  fortsatt	  främja	  
ändamålen.	  

	  
16. 	  För	  stiftelsen	  skall	  gälla	  till	  detta	  förordnande	  bifogade	  stadgar.	  

	  
	  
Halmstad	  2014-‐xx-‐xx	  
	  
	  
	  
	  
Patrik	  Göransson	   	   	   	   Thomas	  Jelander	  

	  

Förvaltningsåtagande	  
	  
Undertecknade	  har	  denna	  dag	  mottagit	  250.000:-‐	  som	  anslagits	  enligt	  
ovanstående	  förordande.	  Vi	  åtar	  oss	  att	  förvalta	  dessa	  medel	  och	  att	  driva	  
stiftelsens	  verksamhet	  i	  enlighet	  med	  förordnandet	  och	  stadgarna.	  
	  
	  
Halmstad	  2014-‐xx-‐xx	  
	  
	  
	  
	  
Åsa	  Jonsson	  	  	  	  	  	   	   	   	   Richard	  Grönevall	  
	  
	  
	  
	  
	  
Patrik	  Göransson	  


