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Utökat uppdrag gemensamt finansierad verksamhet 
Sjukvårdsregional donationsansvariga 
 

Förslag till beslut 
att utöka tjänstgöringsgraden för sjukvårdsregionalt donationsansvarig läkare och 
sjuksköterska från 25 % till 50 % från och med 1 januari 2023. 
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 
Sjukvårdsregionalt donationsansvariga har …. 
Under utredningen av denna tjänsteskrivelse och diskussion med inblandade parter 
kring hur uppdragsbeskrivningen kan efterlevas framkommer det att det inte finns 
tillräckligt med tid för att i praktiken utföra det som kravställs. I en jämförelse med 
andra sjukvårdsregioner framkommer det att sjukvårdsregion Mellansverige har 
mindre tid avsatt för uppdragen som rDAL och rDAS än övriga sjukvårdsregioner. 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
Kostnader 
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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 
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