
Torsdag den 21:e 16.00
ABF Kronogatan 2 Vänersborg - konferensrummet

Grav hörselskada och CI (Cochlea Implantat) 
Ni får träffa experter och CI-opererade som berättar om sina erfarenheter. 

17,00 Föredrag: 
”Vad du kan göra när hörapparater inte längre räcker 
till. Audionom Annelie Grosvernier från Cochlear. 
Varför är det viktigt att höra bra, när ska man söka 
hjälp och vad finns det för hjälp att få”



Program:

• Vad gör HRF / Västplantorna för CI

• CI-resor (Hörselskada, Opererad när, Resultat)

• Föredrag, Grav Hörselskada / CI

• Frågor



CI vården i västra Götaland
CI vården i vår region har halkat efter och ligger tyvärr bland de sämre i landet när det gäller CI-operationer per 100 000 
invånare (Socialstyrelsens statistik) något HRF västra Götaland / Västplantorna påtalat i flera år.
Dessutom har under året publicerats en forskningsrapport om kostnadseffektivitet, som visar att det är jämförbart med 
en knäledsoperation. CI-operationer är inte dyrt.



CI vården i västra Götaland
• HRF vg / Västplantorna deltar på Hälso och Sjukvårdsnämndernas dialogmöte och frågar när den av Regionfullmäktige 

godkända CI motionen ska genomföras. Protokoll på hemsidan: https://hrf.se/vastragotaland/om-oss/hsn-halso-och-
sjukvardsnamnder/

• HRF Skaraborg tar upp frågan på Hälso och Sjukvårdsstyrelsens brukarråd
• Senaste information är att CI-vården ska prioriteras av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, även om det är nämnderna 

som tillför pengarna i form av Regional Specialistvård till SU – Vad detta innebär vet vi i dagsläget inte

• Vi hade inbjudit HSN politikerna till Webbinarium om CI med Radi Jönsson m fl. Endast 3 anmälda så det lades ner. 
Eventuellt nytt försök senare

• På kongressen var uppe en motion om uppdatering av Socialstyrelsens riktlinjer för CI. Den röstades ner, men HRF riks 
är med i arbetsgruppen för ” sammanhållet vårdförlopp Grav hörselnedsättning” som är ute på remiss. Viktigaste 
förändringen är att gränsen för grav hörselskada sänks rån 70dB till 65 dB enligt WHO riktlinjer. Idag är ca 25 000 gravt 
hörselskadade. Det innebär att antalet  som kan bli CI-opererade ökar.

• CI-nätverksträff på förbundet 30 okt – CI-opererade från hela landet deltar – HE deltar

https://hrf.se/vastragotaland/om-oss/hsn-halso-och-sjukvardsnamnder/

