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HSN/1396/2021
Nationell samfinansiering av stamcellsverksamhet,
Tobiasregistret
Ärendebeskrivning
Stamceller används vid livshotande tillstånd hos barn med allvarliga immunbrister
och hos personer med leukemi eller andra blod- och cancersjukdomar, exempelvis
vid benmärgstransplantation. Svårigheten vid denna typ av behandling är att hitta
en lämplig donator.
I första hand tittar man på anhörigas möjligheter att vara donator. Om detta inte
går finns två ytterligare alternativ för att hitta stamcells donatorer:
a) via Tobiasregistret b) via biobanken för navelsträngsblod
Tobiasregistret
Årligen transplanteras 300 patienter i Sverige med donerade blodstamceller. Om
det inte finns passande givare i Tobiasregistret görs sökningar i de internationella
databaser till vilka detta register och andra internationella register är uppkopplade.
Utbyte av blodstamceller över nationsgränser är vanligt då matchande givare
behöver hittas. Tobiasregistret strävar efter att uppnå jämvikt mellan import och
export i det internationella utbytet. Trots internationellt utbyte är det fortsatt cirka
30% av dem som behöver blodstamsceller som aldrig får någon givare. Rekrytering
av nya givare är därigenom nödvändig. Givare rekryteras från hela landet och
registret samarbetar med universitetssjukhusen så att det ska vara möjligt att
donera oberoende av var man bor.
Biobanken för navelsträngsblod
Patienter som behandlas med stamceller från navelsträngsblodbanken har oftast
inget annat behandlingsalternativ då matchning saknas i Tobiasregistret och ingen
anhörig bedömts som lämplig donator.
Tobiasregistret och den nationella navelssträngsblodbanken är två nationella
verksamheter som har behov av grundfinansiering och förslaget från SKR är att det
sker solidariskt från respektive Region utifrån befolkningsmängd. Utifrån detta har
SKR har i skrivelse ( se underlag till beslut: HSN 1396/2021) rekommenderat
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landets alla regioner att: årligen betala 0,75 kr per invånare för Tobiasregistret
fr.o.m. 1 januari 2022 t.o.m. 31 december 2024.
I snitt 3,5 patient/år de sista 10 åren är de antal patienter från Jämtland som
transplanterats med givare som hittats via Tobias registret och biobanken för
navelsträngsblod (obs vuxna).
Kostnaden för Region Jämtland Härjedalen skulle bli 86 498 kr/ år och läggs på
driften.
Tidigare finansieringsomgångar har Region Jämtland Härjedalen varit den enda
Region i Sverige som inte har bidragit till denna samfinansiering. Konsekvensen,
om alla regioner agerar såsom Region Jämtland Härjedalen, skulle bli att dessa
verksamheter skulle få läggas ner.

Regiondirektörens förslag
Region Jämtland Härjedalen betalar 0,75 kr per invånare och år till Tobiasregistret
fr.o.m. 1 januari 2022 t.o.m. 31 december 2024.
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