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Lions Clubs Internationals ögonbanksprogram 

Riktlinjer 

Programmets mål  

1. Att uppmuntra, offentliggöra, förbättra och utveckla Lions 
ögonbanksverksamhet på internationell nivå så att ögonvävnad av hög 
kvalitet kan tillhandahållas för hornhinnetransplantationer, forskning och 
andra medicinska ändamål. Förfrågningar om hjälp kan hänvisas till andra 
Lions ögonbanker, som har givit sitt samtycke till att ge denna typ av hjälp.   

2. Att i samverkan med existerande Lions ögonbanker utveckla en 
internationell struktur som hjälper till att göra Lions insatser för 
ögonbanksverksamhet bättre kända.  

3. Att skydda och utvidga användandet av Lions namn och emblem.  
4. Att offentliggöra funktionen som Lions ögonbanker fyller liksom deras 

service.  
5. Att fungera som en central informationskälla för bästa arbetssätt, 

rapportering och möjligheter till partnerskap. 
  

Namn och/eller Emblem:  

Alla officiellt erkända ögonbanker under Lions Clubs Internationals 
ögonbanksprogram skall kallas Lions ögonbanker.  
 

1. Lions namn och/eller emblem är inregistrerade som organisationens 
varumärken och är uteslutande Lions Clubs Internationals egendom. 
Äganderätt och skyldigheter beträffande skyddande och bevarande därav 
tillkommer Lions Clubs International.  
 

2. Ordet "Lions" skall ingå i namnet på ögonbanken, visas som en förlängning 
av namnet eller på ett tydligt sätt hänvisa till ögonbanken som ”Lions” 
ögonbank.  Vidare skall Lions namn och/ eller emblem, i största möjliga 
utsträckning, tydligt förevisas i samtliga ögonbankers lokaler samt på 
brevpapper, webbsidor och trycksaker.  
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3. Representanter för Lions Clubs International kan med jämna mellanrum 
avlägga besök till Lions ögonbanker för att se till att Lions namn och 
emblem förevisas respektive används på rätt sätt.    
 

Kontroll  
 

1. Majoriteten av styrelsemedlemmarna i en Lions ögonbank skall vara 
lionmedlemmar, som i sin tur fullgjort sina ekonomiska skyldigheter 
gentemot en lionklubb, som fullgjort sina ekonomiska skyldigheter 
gentemot Lions Clubs International.  
 

2. Lions ögonbanker och deras personal skall uppfylla alla medicinska krav och 
utbildningskrav som ställs av respektive länders regeringsorgan och 
medicinska myndigheter.  

 
3. Lions ögonbanker skall varje år före den 15 september skicka in sina 

styrande dokument och en lista över sina tjänstemän till Lions Clubs 
Internationals juridiska avdelning. Upprepad underlåtenhet att uppfylla 
denna fordring kan komma leda till att tillståndet att få använda Lions 
namn och emblem återkallas.  

 
4. Genom ideella tjänster för donation och distribution bevarar Lions 

ögonbanker alla vävnadsdonatorers integritet i enlighet med 
Barcelonaprinciperna. Lions ögonbanker: 
 

a. Respekterar donatorns och deras anhörigas bestämmanderätt i 
processen för godkännande. 

b. Skyddar integriteten för den humanitära och frivilliga donationen och 
användandet av denna som en allmän resurs till allas fördel. 

c. Stödjer insatser som återställer syn och ögonhälsa för alla mottagare. 

d. Främjar rättvis och transparent allokering. 

e. Upprätthåller förmyndarens yrkesintegritet inom alla områden. 

f. Utvecklar tjänster av hög kvalitet som främjar etisk behandling av 
celler, vävnad och organ, spårningsmöjligheter och användbarhet. 

g. Utvecklar oberoende lokala/nationella tjänster. 
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h. Känner igen och tar itu med potentiella, etiska, juridiska och kliniska 
konsekvenser av aktiviteter över gränserna. 

i. Säkerställer etiska arbetssätt och regler vid icke-terapeutisk forskning 
som omfattar hantering av celler, vävnad och organ.  

5. En Lions ögonbank samtycker till att använda medel som donerats till en 
Lions ögonbank, av en lionmedlem, lokal, nationell eller internationell 
lionorganisation, för att främja humanitära insatser i enlighet med LCI:s 
donationspolicy, Lions värderingar och Lions donatorers syften och 
intentioner. Gåvor får inte användas för egen vinning eller för att främja en 
vinstgivande organisation.   
 

Sponsor 

1. En Lions ögonbank skall sponsras av en lionklubb, ett distrikt eller 
multipeldistrikt.  
  

2. En Lions ögonbank skall erkännas av Lions Clubs International och skall ha 
rätt att använda Lions namn och/eller emblem så länge som den arbetar i 
enlighet med denna policy och uppfyller de kriterier som fastställts för 
användande av Lions namn och emblem.  

3. Det finns ingen begränsning avseende antal lionklubbar, distrikt och 
multipeldistrikt som kan sponsra en enskild Lions ögonbank.  

4. I områden som inte har någon Lions ögonbank uppmuntras 
lionmedlemmarna att stödja Lions ögonbanker i andra områden.  

5. Lionklubbar och lionmedlemmar skall ge ekonomiskt stöd till Lions 
ögonbanker på frivillig basis.  
 

Verksamhet 

Lions ögonbanker skall upprätta samarbete med lämpliga medicinska inrättningar 

för vägledning och information om gällande medicinsk standard.  

Försäkringsskydd 

Lions ögonbanker ska teckna lämpliga försäkringar, till exempel ansvarsförsäkring, 

egendomsförsäkring och arbetsskadeersättning/arbetsförsäkring, vid sidan om 

organisationens allmänna ansvarsförsäkring.  
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Erkänsla och PR 

1. Lions ögonbanker uppmuntras att sända in information som är lämplig för 
publicering till Lions Clubs International för användande vid 
offentliggörande av programmet och i informationssyfte.  

2. Lions ögonbanker skall uppmuntras att dela med sig av sina erfarenheter till 
Lions Clubs International och andra Lions ögonbanker närhelst 
informationen kan medverka till att programmets målsättningar uppnås.  
 

 

Resurser 

Juridiska formulär och publikationer   

Lista över Lions ögonbanker 

Vanliga frågor om hornhinnedonationer (Eye Bank Association of America) 

Global Alliance of Eye Bank Associations (GAEBA) 

International Journal of Eye Banking 
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http://members.lionsclubs.org/SW/resources/publications-forms/legal.php
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http://restoresight.org/cornea-donation/faqs/
http://www.gaeba.org/
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