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Sjukvårdsdelegationens beslut
Sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid
sammanträde den 16 september 2021 beslutat på delegation från styrelsen
att rekommendera regionerna att till Tobiasregistret betala 0,75 kr per invånare och
år fr.o.m. 1 januari 2022 t.o.m. 31 december 2024. Utbetalning sker två gånger
årligen, juni och december, samt
att respektive region uppmanas att senast 15 december 2021 anmäla till Sveriges
Kommuner och Regioner hur rekommendationen behandlas.
Bakgrund
Tobiasregistret är en nationell resurs för vissa högspecialiserade behandlingar inom
svensk hälso- och sjukvård. Verksamheten rekryterar givare och förmedlar
blodstamceller för transplantation. Det finns en rad sjukdomar som kräver
transplantation av blodstamceller t.ex. leukemi, svår blodbrist, vissa
immunbristsjukdomar och ämnesomsättningssjukdomar. Oberoende av i vilken
region berörd patient bor söker sjukvården efter passande stamceller eller sparade
navelsträngsceller via 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 aldrig 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. Registret har
successivt sedan starten ökat antalet givare. I ansökan 2018 angavs att registret
förväntades öka till 200 000 givare 2021, vilket kommer uppnås. Antalet
stamcellsdonationer förmedlade till svenska patienter har fördubblats under den
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senaste treårsperioden, även om pandemin medförde en lägre förmedling av
stamcellsdonationer under 2020.
Tobiasregistrets verksamhet bygger på en fortsatt rekrytering av givare, så att fler
kan få en matchande donator. För att fler ska kunna få en matchande donator krävs
att fler personer med olika genetisk bakgrund registrerar sig som givare.
Tobiasregistret söker nu om fortsatt ekonomiskt stöd från regionerna för att kunna
fortsätta arbetet med att utveckla och utvidga registret. Med stöd av ett fortsatt
driftbidrag kan ytterligare 100 000 givare kunna rekryteras under den kommande
treårsperioden.
Ett stort svenskt register bidrar till långsiktig hållbarhet och solidarisk tillgång till
givare inom ramen för det internationella samarbetet. Sverige är i dagsläget en
nettoimportör av blodstamceller från andra länder. Ett stort svenskt register innebär
självförsörjning av blodstamceller i händelse av en kris som förhindrar import.
Finansiering av verksamheten
Under de senaste 12 åren har SKR för fyra treårsperioder rekommenderat att
regionerna ekonomiskt stödjer Tobiasregistret. Under den senaste treårsperioden har
den solidariska ersättningen årligen varit 0,75 kr per invånare.
Tobiasregistret har i en skrivelse (2021-05-12) till SKR anhållit om förnyat beslut
om solidariskt driftbidrag med 75 öre per invånare.
Kostnad per region
I tabell 1 på redovisas den årliga kostnaden per region, i tusentals kronor, vid en
solidarisk finansiering av Tobiasregistret. Beloppen avser åren 2022 – 2024.
Sammantaget för dessa tre år innebär det att Tobiasregistret erhåller 22 942 121
kronor solidariskt från regionerna under de tre åren sammanlagt.
Tabell 1 Kostnad per år för solidarisk finansiering av Tobiasregistret med 0,75
kr per invånare uppdelat per region
Region
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Sörmland
Uppsala

Tobiasregistret
119 525
214 293
43 848
214 089
242 797
86 498
267 218
182 414
147 780
188 310
1 005 311
1 782 811
218 033
275 612
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Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

209 999
201 050
184 562
202 901
1 294 411
223 498
342 413
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