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Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Claes Jönsson 

Telefon: 070-0825375 

E-post: claes-olof.jonsson@vgregion.se

 

Till regionstyrelsen 

Yttrande över motion av Michael Melby (S) om 
cochleaimplantat för vuxna 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande: 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett ökat 

uppdrag vad gäller behandling med Cochleaimplantat av vuxna. 

2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att tillgodose 

behov av dubbla implantat till vuxna. 

3. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att inom rimlig 

tid (5-7 år) kunna byta ut gamla processorer för Cochleaimplantat till nya. 

4. Motionens första och andra förslag är därmed bifallna. 

5. Motionens tredje förslag, om att se över förutsättningarna för en samlad 

organisation på området, avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

Mikael Melby (S) har i en motion från februari 2017 föreslagit att regionfullmäktige 

ger regionstyrelsen i uppdrag att:  

 utreda hur köer till Cochleaimplantat-operationer kan kortas för att nå en jämlik 

vård i riket 

 se över hur vuxna med behov ska kunna erbjudas dubbla implantat 

 se över förutsättningarna för att samla all utprovning av hörhjälpmedel, inklusive 

Cochleaimplantat i en och samma organisation. 

 

Cochleaimplantat (CI) är ett hörhjälpmedel som genom elektrisk stimulering av 

hörselnerven ger hörselskadade möjlighet att uppfatta ljud. CI består dels av en 

inopererad del med en elektrodrad och en mottagare och dels en talprocessor.  

 

Motionen har skickats på remiss till styrelsen för Sahlgrenska 

universitetssjukhuset, styrelsen för Habilitering & Hälsa samt hälso- och 

sjukvårdsstyrelsen.  

 

Samtliga remissinstanser stödjer motionens förslag. Styrelsen för Habilitering och 

Hälsa stödjer motionen inklusive en översyn av möjligheten att samla all 

verksamhet kring Cochleaimplantat under en och samma sjukvårdshuvudman. 

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset stödjer motionen men ser i 

nuläget inga behov av en omorganisation. Även hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

stödjer motionen och föreslår även ett ökat uppdrag att inom rimlig tid (5-7 år) 
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kunna byta ut gamla CI processorer till nya utreds. Den nuvarande 

organisationsformen är för närvarande ändamålsenlig men den kan komma att 

påverkas i det pågående arbetet med omställningen av hälso- och sjukvården i 

Västra Götalandsregionen varför ytterligare en utredning om att organisera CI-

vården till en förvaltning inte är motiverad i nuläget.   

 
Beredning 
Styrelsen för Habilitering och Hälsa har den 8 juni 2017 välkomnat en översyn 

av hur förutsättningarna ser ut för att kunna ge bra vård till personer som har 

behov av CI. Habilitering och Hälsa tog över ansvaret för samtliga 

hörselrehabiliteringar på länssjukvårdsnivå 2009 och i samband med detta 

beslutades att ansvaret för CI skulle vara kvar på Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset. Någon utvärdering av resultatet av förändringarna har inte 

genomförts varken när det gäller hörcentralerna eller ansvaret för CI. Vidare 

välkomnar styrelsen för Habilitering och Hälsa en översyn av möjligheten att 

samla all verksamhet kring CI under en och samma sjukvårdshuvudman.  

 

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset svarar sammanfattningsvis att 

högspecialiserad vård i form av behandling av barn och vuxna med CI bedrivs vid 

fem nationella centra, varav Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett i enlighet 

med gällande riktlinjer vad gäller koncentration av vård. Behandling med CI 

kräver specialiserat teamarbete och Cochleaimplantat-teamet på Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset erbjuder vård till behandling vid befolkningen i hela västra 

sjukvårdsregionen samt även patienter från andra landsting som är i behov av 

Sahlgrenska Universitetssjukhuses särskilda resurser och kompetens. 

 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har den 10 januari 2018 föreslagit att regionfullmäktige 

ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att utreda:  

• ett ökat uppdrag vad gäller CI-behandling av vuxna 

• ett nytt uppdrag för att tillgodose behov av kompletteringsbehandling med 

ett CI även till andra örat, till vuxna när behov finns 

• ett ökat uppdrag att inom rimlig tid (5-7 år) kunna byta ut gamla CI 

processorer till nya 

 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen bedömer att den nuvarande organisationsformen är 

ändamålsenlig men att den kan komma att påverkas i det pågående arbetet med 

omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, varför 

ytterligare en utredning om att organisera CI-vården till en förvaltning inte är 

motiverad i nuläget. I hälso- och sjukvårdsstyrelsen beredning av ärendet har  

avstämning skett med sektorsrådet Öron-, näs- och halssjukvård. 

  

Koncernkontoret

Ann-Sofi Lodin  

Regiondirektör 

Ann Söderström 

Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Bilaga 

 Motion anmäld på regionfullmäktige 2017-01-31 

 Remissbrev, daterat 2017-03-02 

 Yttrande från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2017-06-22, 

§ 62 

 Yttrande från styrelsen för Habilitering & Hälsa 2017-06-08, § 27 

 Remissyttrande från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2018-01-10, § 9 

Fullmäktiges beslut skickas till 

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen för genomförande 

 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset för kännedom 

 Styrelsen för Habilitering & Hälsa för kännedom 
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