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Landstingsstyrelsens
produktionsutskott

Hemställan från Stockholm Care AB om medel för
utveckling av Tobias Registret
Ärendet
Landstingstyrelsens produktionsutskott har mottagit en hemställan (bilaga
1) från Stockholm Care AB om medel för utveckling av Tobias Registret
enligt följande:
•

att få disponera 444 840 kr som ej togs i anspråk av beviljat driftsbidrag
för utveckling av Tobias Registret år 2006

•

att erhålla ett driftsbidrag på 3 mkr per år under tidsperioden 20092011 för att höja Tobias Registrets kvalitet och därmed stärka registrets
internationella konkurrenskraft

Förslag till beslut
Produktionsutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta

att Stockholm Care AB får ett driftsbidrag år 2009 på 444 840 kr för
utveckling av Tobias Registret motsvarande den summa som oavsiktligt
återgick till ägaren år 2006
att ovanstående driftsbidrag skall finansieras från landstingsstyrelsens
anslag för oförutsedda kostnader
att fortsatt finansiering av Tobias Registrets utveckling i första hand bör ske
genom avgifter från användare av registret och/eller nationellt bidrag.
Förvaltningens synpunkter
Tobias Registret och behov av utveckling
Stockholm Care äger och förvaltar Tobias Registret som är ett nationellt
register för stamcellsdonationer.

Bilagor
1. Hemställan till landstingsstyrelsens produktionsutskott om medel för utveckling av
Tobias Registret, 2008-10-16
2. Hemställan till Sveriges Kommuner och Landsting om medel för utveckling av Tobias
Registret, 2008-11-28
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Rekryteringen av donatorer till Tobias Registret genomfördes till stor del
för cirka femton år sedan i samband med registrets uppbyggnad. Den
genomsnittliga åldern på donatorerna har sedan dess successivt ökat och
uppgår för närvarande till 45 år.
Stockholm Care AB bedömer att antalet donatorer i registret kommer att
minska med drygt 20 000 personer under de närmsta 20 åren på grund av
att det finns en åldersgräns på 60 år för deltagande i registret. Det finns
även ett behov av nyrekrytering på grund av att personer lämnar registret
av andra skäl (till exempel sjukdom eller donation av stamceller två
gånger).
Kravet på immunologisk karaktärisering av donatorerna i registret har med
tiden ökat. Detta innebär i sin tur ökade kostnader för laboratorieanalyser
avseende både befintliga och nya donatorer.
Beviljade medel för utveckling 2006-2008
Landstingsstyrelsen beslutade våren 2006, i enlighet med förslag från
dåvarande Ägarutskottet, om driftsbidrag på sammanlagt 7,5 mkr för
utveckling av Tobias Registret. Beloppet fördelades över tid enligt följande:
3 mkr år 2006, 2,5 mkr år 2007 samt 2 mkr år 2008 (LS 0503-0447).
Behovet av utvecklingsmedel under respektive år påverkas av möjligheten
att rekrytera nya donatorer. En utgångspunkt var därför att eventuellt ej
använda medel skulle kunna balanseras till nästföljande år. Detta gjordes
också av Stockholm Care AB mellan åren 2007 och 2008.
Hemställan om att få disponera utvecklingsmedel från 2006
Enligt skrivelsen från Stockholm Care AB återstod 444 840 kr av de
beviljade utvecklingsmedlen vid slutet av år 2006. Detta återstående belopp
balanserades inte till nästföljande år utan återgick i praktiken till ägaren i
form av ett överskott i årsbokslutet 2006 som var större än budgeterat
resultatkrav.
I början på 2007 var det ett skifte på VD posten i Stockholm Care AB.
Förvaltningen bedömer att detta kan ha varit en bidragande orsak till att ej
använda utvecklingsmedel oavsiktligt återgick till ägaren i samband med
årsbokslutet 2006.
Enligt förvaltningen finns det inte något centralt reserverat belopp att
disponera i enlighet med hemställan från Stockholm Care AB. Med tanke på
omständigheterna bedömer förvaltningen ändå att det är rimligt att
Stockholm Care beviljas ett driftsbidrag 2009 som motsvarar det tidigare
återbetalda beloppet (444 840 kr). Genom denna åtgärd kommer Tobias
Registret att ha tillförts de medel för utveckling som tidigare beslutades av
landstingsstyrelsen.
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Hemställan om driftsbidrag till utveckling 2009- 2011
Hemställan från Stockholm Care AB tar också upp behovet av nya
utvecklingsmedel i form av driftsbidrag under de tre kommande åren.
Förvaltningens bedömning är att den fortsatta utvecklingen av Tobias
Registret i första hand bör finansieras genom avgifter från användare av
registret och/eller genom nationellt bidrag.
Stockholm Care AB har med stöd av landstingsdirektör Mona Boström gjort
en hemställan till Sveriges Kommuner och Landsting om medel för
utveckling av Tobias Registret (bilaga 2). Förvaltningen anser att en
ansökan om nationellt utvecklingsstöd är en rimlig åtgärd mot bakgrund av
att Tobias Registret är en gemensam resurs för den svenska sjukvården.
Åtgärden är också i linje med tidigare beslut i landstingsstyrelsen om
Tobias Registret (LS 0503-0447).
Handläggningen av detta ärende har skett i samråd med LSF-Koncernredovisning samt VD Birgitta Thellman Beck, Stockholm Care AB.

Mona Boström
Landstingsdirektör
Peter Rönnerfalk
Chefläkare
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