
Forklaringer til rapportskjema, celler og vev 

Forklaringer til hver del av skjemaet er skrevet i kronologisk rekkefølge.                                                                                                      

Tekst i kursiv: Definisjon eller bruk av enkelte begreper i denne sammenhengen.               

                                                                                                                                                                  

DONASJON 

 

Antall vevsdonorer                                                                                                                                                  
Antall donorer virksomheten selv har høstet vev fra, fordelt på antall avdøde-, levende- og totalt 

antall donorer.                                                                                                                                                                     

Totalt antall skal være summen av levende- og avdøde donorer. 

Antall donorer kan avvike fra antall donasjoner, ettersom én donor kan ha donert flere ganger. 

 

For hornhinnedonasjon                                                                                                                                                     

Antall vevsdonorer = antall donorer. Antallet er uavhengig av om det er høstet 1 eller 2 hornhinner fra 

den samme donoren.         

For morkakevev                                                                                                                                                                          

Antall faktiske amniohinne-donorer skal registreres. Men donasjon av morkakevev rapporteres ikke 

om det ikke brukes videre. 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                      

Antall vevsdonasjoner                                                                                                                                            
Antall donasjoner virksomheten selv har høstet, fordelt på donasjoner fra avdøde- og levende 

donorer.  

Totalt antall skal være summen av donasjoner fra levende- og avdøde donorer. 

Antall donasjoner kan avvike fra antallet donorer, ettersom én donor kan ha donert flere ganger. 

 

For hornhinnedonasjon                                                                                                                                                     

Antall donasjoner er det samme som antallet unike donasjonsnumre. 

For morkakevev                                                                                                                                                                          

Antall faktiske amniohinne-donasjoner skal registreres. Men donasjon av morkakevev rapporteres 

ikke om det ikke brukes videre. 

 

 

  



                                                                                                                                                                      

DONASJON PER VEVSTYPE    

                                                                                                                                                          

For hver vevstype: Antall donasjoner fordelt på donasjoner fra avdøde- og levende donorer, og totalt 

antall donasjoner. 

Totalt antall for hver vevstype skal være summen av donasjoner fra levende- og avdøde donorer.   

Antallet donasjoner kan avvike fra antallet enheter, ettersom det kan høstes flere enheter per 

donasjon. 

 

For hornhinnedonasjon                                                                                                                                                     

Antall donasjoner er det samme som antallet unike donasjonsnumre. 

For morkakevev                                                                                                                                                                          

Antall faktiske amniohinne-donasjoner skal registreres. Men donasjon av morkakevev rapporteres 

ikke om det ikke brukes videre. 

          

                                                                                                                                                                            

UTTAK (HØSTING)             

                                                                                                                                               

For hver vevstype: Antall enheter virksomheten selv har høstet, fordelt på høsting fra avdøde- og 

levende donorer, og totalt antall høstede enheter.  

Totalt antall for hver vevstype skal være summen av høstede enheter fra levende- og avdøde 

donorer. 

Antall høstede enheter kan avvike fra antallet donasjoner, ettersom det kan høstes flere enheter per 

donasjon.    

 

Uttak                                                                                                                                                                           

Uttak = høsting. Vev virksomheten har mottatt fra andre virksomheter skal derfor ikke regnes med 

her.  

For hornhinnedonasjon                                                                                                                                                     

Antall vevsdonasjoner med unikt donasjonsnummer/antall øyevevsdonasjoner = antall hornhinner 

høstet.                                                                                                                                                                     

For morkakevev                                                                                                                                                                          

Antall faktiske amniohinne-donasjoner skal registreres. Høsting av morkakevev rapporteres ikke om 

det ikke brukes videre. 

 

 



 

PROSESSERING, DISTRIBUSJON OG UTVEKSLING  

 

PROSSESERT                                                                                                                                                                     
For hver vevstype: Antall enheter virksomheten selv har prosessert.                                                                                                             

DISTRIBUERT NASJONALT                                                                                                                                                                   
For hver vevstype: Antall enheter virksomheten selv har høstet og distribuert til annen virksomhet i 

Norge. 

MOTTATT FRA ANDRE LAND                                                                                                                                    
For hver vevstype: Antall enheter vev virksomheten har mottatt fra andre land, fordelt på EU-land og 

land utenfor EU.  

Totalt antall skal være summen av mottatte enheter fra EU-land og land utenfor EU.  

DISTRIBUERT TIL ANDRE LAND                                                                                                                                    
For hver vevstype: Antall enheter vev virksomheten har distribuert til andre land, fordelt på EU-land 

og land utenfor EU.  

Totalt antall skal være summen av distribuerte enheter fra EU-land og land utenfor EU.  

 

Prosessering                                                                                                                                                                             

Prosessering = alle aktiviteter i forbindelse med å bearbeide, håndtere, konservere og emballere celler 

og vev.  

For morkakevev                                                                                                                                                                

Antall enheter amniohinne = antall biter.  

 

 

TRANSPLANTASJON (ANVENDELSE)     

For hver vevstype: Antall transplantasjoner virksomheten har gjennomført, antall mottakere, og    

antall enheter vev virksomheten har transplantert.                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                             


