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Utökat uppdrag gemensamt finansierad verksamhet 
Hornhinnebanken 
 

Förslag till beslut 
att utöka Hornhinnebankens uppdrag med att säkerställa och bistå regionerna i 
sjukvårdsregionen med sjukvårdsregional vävnadsdonationsutredare enligt förslag,  
att utökningen (1,6 mnkr) under 2023 finansieras av samverkansnämndens kanslis 
innestående medel och att regionerna debiteras för utökningen genom en korrigerad 
abonnemangsavgift enligt ordinarie ekonomisk modell för hornhinnebanken från 
och med 2024, samt 
att rekommendera sjukvårdsregionens regioner att godkänna både förslag till ny 
uppdragsbeskrivning för Hornhinnebanken, bilaga 10 till Avtal om samverkan i 
Sjukvårdsregion Mellansverige och förslag om utökad budget med 1,6 mnkr för 
Hornhinnebanken från och med 2023. 
 
 
Bakgrund 
Hornhinnebanken vid Universitetssjukhuset i Örebro är en sjukvårdsregional 
gemensam verksamhet som ska säkerställa sjukvårdsregionens tillgång till 
hornhinnor för transplantation. Det är en av sex hornhinnebanker i Sverige och 
erhåller tillvaratagna ögonvävnader från sjukhusen i sjukvårdsregionen. En 
förutsättning för tillvaratagande av hornhinnor är att det görs en samtyckes och 
riskutredning, något som varje enskild region ansvarat för. Under tiden för pandemi 
och utifrån den belastade vardag som finns på många sjukhus har möjligheterna för 
detta uppdrag varit begränsade. I verksamhetsberättelse från sjukvårdsregionala 
donationsansvariga påtalas att organiseringen av vävnadsdonation behöver 
struktureras. Vävnadsdonationsutredningen är en viktig del för att ge förutsättningar 
för tillvaratagande i den enskilda regionen, där allas bidrag är viktigt för att nå 
målsättningen sjukvårdsregionalt.  
 
 
Uppdrag till Hornhinnebanken 
Hornhinnebanken föreslås få ett utökat uppdrag att säkerställa tillgången till och 
bistå hela sjukvårdsregionen med vävnadsutredare. För uppdraget ges ett 
budgettillskott med 1,6 miljoner kronor på helår. Hornhinnebanken prioriterar 
tillsammans med regionerna hur införandet kan ske under 2023. Från 2024 ska alla 
regioner vara påkopplade och debitering till regionerna sker enligt ordinarie modell. 
 
Målet med det utökade uppdraget är att skapa förutsättningar för alla regioner i 
Mellansverige att bidra med tillvaratagande av hornhinnor för att säkerställa 
sjukvårdsregionens tillgång till hornhinnor för transplantation. 
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Kostnader 
För det utökade uppdraget åtgår 1.0 utredare (fördelat på två personer), 0.75 
koordinator och 0.25 hornhinnelabbet. Beräknad årlig kostnad ca 1 185 tkr. Det 
tillkommer även driftskostnader i form av kontorsplats/lokal, arbetsutrustning 
(telefon, dator, IT) till en beräknad kostnad om 115 tkr. För sjukvårdsregionen 
totalt kommer kostnaden för transporter att öka och är beroende på utfall. 
Genomsnittligen beräknas en transport till 2 800 kr per donation vilket då ger en 
årlig merkostnad om ca 280 tkr utifrån den ökning som krävs för att nå målet om 
200 tillvarataganden/donationer.  
Sammantaget uppgår den årliga kostnadsökningen för det utökade uppdraget till 1,6 
miljoner kronor.  
 
Utökat uppdrag Hornhinnebanken 

• Att utföra samtyckes- och riskutredning för sjukvårdsregionens 
regioner (måndag till fredag, kontorstid från Hornhinnebanken i 
Örebro). 
 

• Efter överenskommelse i varje enskilt fall kan Hornhinnebanken 
bistå med utbildning för tillvaratagande av vävnad i och vid behov i 
enskilda fall även tillfälligt stödja regionerna med tillvaratagande. 

 
• Smittester utförs i Örebro med ackrediterad analys avseende 

postmortalt blod. 
 

• Hornhinnebanken lämnar årlig rapport om gjorda utredningar och 
tillvaratagande till respektive huvudman inom sjukvårdsregionen 
 

• Provtagning och tillvaratagande av vävnad sker lokalt på regionernas 
bårhus efter anvisning av samtyckesutredare i Örebro, som också 
kan bistå med utbildning i dessa arbetsuppgifter om så erfordras. 

 
• Vederbörande regioner svarar för transport av tillvarataget blod och 

vävnad, på hornhinnebankens bekostnad. 
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Uppdragsbeskrivning Sjukvårdsregional hornhinnebank vid 
Universitetssjukhuset i Örebro 
 
Uppdrag 
Hornhinnebanken vid Universitetssjukhuset i Örebro har till uppdrag att bistå med 
vävnadsdonationsutredare, tillvarata, förvara preparera och utlämna hornhinnor m.m. från 
avlidna patienter för transplantation av patienter med sjukdomar eller skador i hornhinnan 
som nödvändiggör transplantation. Uppdraget innebär att hornhinnebanken har att uppfylla 
lagstiftning och föreskrift för vävnadsinrättning (SFS 2008:286, SOSFS 2009:30-31).  
 
Mål för verksamheten 
Hornhinnebanken ska tillförsäkra tillgång till hornhinnor för transplantation i Sjukvårdsregion 
Mellansverige. I Sverige finns 6 hornhinnebanker, och varje år utförs ca 600 
hornhinnetransplantationer nationellt. Det förekommer utbyte av hornhinnor mellan de olika 
hornhinnebankerna då det kan uppstå lokal brist på donerade hornhinnor av och till. 
 
Organisation och resurser  
Hornhinnebanken är en gemensamt finansierad verksamhet inom Samverkansnämnden 
Sjukvårdsregion Mellansverige och tillhör organisatoriskt Universitetssjukhuset Örebro, 
Region Örebro län, som på uppdrag av sjukvårdsregionen är värdregion.  
Hornhinnebanken ligger organisatoriskt inom Laboratoriemedicinska kliniken vid 
Universitetssjukhuset i Örebro. Verksamhetens fasta kostnader finansieras från de sju 
regionerna efter beslut i samverkansnämnden, medan rörliga kostnader för utlämnade 
hornhinnor debiteras enskild vårdgivare som mottagit vävnad.  
 
Aktuella uppgifter 
Samarbete med sjukvårdsregionens donationsansvariga läkare och sjuksköterska, och med de 
olika sjukhusen i sjukvårdsregionen, för att säkra tillgången på donerade hornhinnor är en 
central aktivitet för Hornhinnebanken 
 
Verksamhetsplan och rapportering 
Hornhinnebanken ska årligen upprätta en plan för det kommande årets verksamhet och en 
rapport över det gångna årets verksamhet. Rapport och plan lämnas till samverkansnämndens 
kansli senast 28 februari.  
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