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Rekommendation om att delta i nationell finansiering av
biobanken för navelsträngsblod
Ärendebeskrivning
År 2009 beslutade SKL:s styrelse att rekommendera landstingen och regionerna att
finansiellt stödja den Nationella navelsträngsblodbanken. Motivet till beslutet var
att verksamheten har nationell karaktär och att den därmed bör stödjas nationellt
av landstingen gemensamt och solidariskt. Patienter som behandlas med stamceller
från navelsträngsblodbanken har oftast inget annat behandlingsalternativ. I
navelsträngsblod finns stamceller som är särskilt lämpade för
benmärgstransplantation. Nuvarande rekommendation upphör att gälla den 31
december 2018.
SKLs sjukvårdsdelegation föreslår en uppdaterad rekommendation
med giltighet fr.o.m. den 1 januari 2019 t.o.m. den 31 december 2021.
Uppdateringen innebär att det solidariska driftsbidraget minskas från 1,0 kr per
invånare till 0,95 kr. Kostnaden för Region Jämtland Härjedalen beräknas till
123 000 kronor/år.
SKL avser att under den kommande treårsperioden se över nuvarande form av
nationell finansiering för att säkerställa att Nationella navelsträngsblodbanken ges
trygga och långsiktigt stabila förutsättningar för sin viktiga verksamhet.
Frågan om finansiering av Tobiasregistret och biobank för navelsträngsblod har vid
flera tidigare tillfällen behandlats i Jämtlands läns landsting (nuvarande Region
Jämtland Härjedalen). För perioderna juli 2009 – juli 2012, juli 2012 - juli 2015,
juli 2015 – december 2018 har landstingsstyrelsen beslutat att avslå begäran om
finansiering. Bakgrunden till det var att landstinget utifrån sin modell för
prioritering av verksamhet prövat finansieringen i förhållande till övriga behov av
ny eller utökad verksamhet och bedömt att en prioritering av inte var möjlig.
Även denna gång avstår Region Jämtland Härjedalen att anta rekommendationen. I
byggandet av det nationella systemet för kunskapsstyrning anser Region Jämtland
Härjedalen att det nationella ansvar som SKL har för finansiering av
kvalitetsregistren också måste inkludera detta register. Det är ologiskt att vissa
kvalitetsregister hanteras sammanhållet medan andra register har andra kanaler för
finansiering, särskilt nu när regioner och landsting gemensamt bygger upp ett
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sammanhållet system för kunskapsstyrning där kvalitetsregistren har sin givna
plats.
Sveriges Kommuner och Landsting uppmanar respektive landsting/region att
senast 15 november 2018 anmäla hur rekommendationen behandlas.

Regiondirektörens förslag
Region Jämtland Härjedalen deltar inte i finansiering av biobanken för
navelsträngsblod för perioden 1 januari 2019 t.o.m. 31 december 2021.
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