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Förbundets CI-kartläggning
Vid HRF:s kongress 2016 hade 
Västplantorna, HRF Borås och HRF 
Västra Götaland skrivit en motion om CI. 
Kongressen biföll motionen och beslutade 
att förbundet ska göra en kartläggning av 
CI-vården i Sverige, den pågår. Harry 
representerar Intressegruppen 
Västplantorna i en referensgrupp för 
denna kartläggning.

10 april: CI-motionen i 
Regionfullmäktige
2017 skrev Michael Melby, med stöd av 
Västplantorna, en motion om CI-vården i 
VGR. Till vår stora glädje har Regionfull-
mäktige idag gett Hälso- och sjukvårdssty-
relsen i uppdrag att:

Utreda förutsättningarna för ett ökat upp-
drag vad gäller behandling med Coch-
leainplantat för vuxna.
Vidta åtgärder för att tillgodose behov av 
dubbla implantat till vuxna. 
Utreda möjligheten att inom rimlig tid (5-7 
år) kunna byta ut gamla processorer för 
Cochleainplantat till nya. 

20 april: Samverkansmöte med 
Hörselvården Västra Götaland
Idag 20 april har vi i styrgruppen under för-
middagen haft samverkansmöte med 
Hörselvården i Västra Götaland och 
fortsatt vårt arbete med att tillsammans 
skapa en jämlik och bra rehabilitering då 
CI-teamet “lämnar tillbaka” patienten till 
hemmasjukhusen efter en CI-operation. 
Arbetet fortsätter och nytt möte är inbokat 
och då kommer också CI-teamet att vara 
inbjudet. Vi ser fram emot detta och är 
mycket nöjda med dagens möte.

20 april: Styrgruppsmöte
Under eftermiddagen har vi i styrgrup-
pen arbetat med hur vi i styrgruppen ska 
vara angelägna och hålla reda på samt 
sätta in påtryckningar när nu Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen efter Regionfullmäk-
tiges beslut ska utreda behoven kring att 
fler ska kunna få CI, att även vi som vuxna 
ska kunna få två CI och att processorbyte 
ska kunna ske inom rimlig tid om 5-7 år. 
Detta är ett arbete som vi alla ser fram 
emot och det kommer att vara med oss nu 
under lång tid. Att hitta formerna för detta 



detta mycket viktiga arbete är vi nu igång 
med. Vi är alla mycket nöjda med dagens 
arbete.

20 april: Nu har vi en Facebookgrupp!
Efter mycket arbete kan vi äntligen idag 
releasa vår Facebookgrupp och vi är 
väldigt glada över att på bara några tim-
mar ha blivit än fler. Här vill vi i styrgrup-
pen, Harry, Carl-Magnus, Mimmi, Roger 
och Anne, i realtid berätta vad vi gör och 
låta er alla följa med i vår gemensamma 
process och på vår resa. Alla är välkomna 
och tipsa och bjud gärna in era vänner 
och bekanta till vår Facebookgrupp! Vill ni 
prata med oss i styrgruppen i detta forum 
är ni varmt välkomna att skriva ett PM till 
någon av oss.

Vi är fler!
Under våren har vi blivit fler och det är vi 
mycket glada över! Vi är just nu 50 med-
lemmar. 10 har tillkommit och de är 
nyopererade och det känns väldigt spän-
nande att få ha dessa med. Vi vill självklart 
bli än fler och har du någon i din närhet 
som du tycker behöver känna till vårt 
arbete och skulle ha glädje av att vara en 
av oss, så puffa för att vi finns. Kommu-
nikationsvägar till oss är vår webb där vi 
finns under HRF Västra Götaland som vi 
tillhör, vår Facebookgrupp och självklart 
vår e-post. Vi vill att du är medlem i HRF 
för att bli en Västplanta! Kontakta Harry 
på e-postadressen: vastplantorna@gmail.
com, om du vill vara med oss i vårt viktiga 
arbete!

Save the date - Medlemsmöte 6/10

Styrgruppen önskar alla en härlig sommar 
och vi ses till hösten!

Se bifogad inbjudan.
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