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Nyhetsbrev dec 2018 

 

Hänt under 2018: 

2018-03-01 Hälso och Sjukvårdsnämnd västra (HSN). Västplantorna tog upp CI-motionen för 

de politiker som beslutar om pengarna till sjukvården. 

2018-02-08 CI-möte på Förbundet gällande CI-kartläggningen. Västplantorna representeras 

av Harry E. Tyvärr har kartläggningen gått i stå, på grund av personalbrist. 

2018-04-04 Västplantorna skapar egen Facebookgrupp. Anne Liljenbäck ansvarar för 

Facebookgruppen. 

2018-04-10 Regionfullmäktige godkände CI-motionen:  

Samtliga remissinstanser stödjer motionens förslag. Regionfullmäktige beslutar att ge hälso- 

och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att:  

▪ utreda förutsättningarna för ett ökat uppdrag vad gäller behandling med Cochleaimplantat 

av 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 

Cochleaimplantat till nya. 

2018-04-20 Styrgruppmöte samt CI-möte med Hörselvårdens chef Mattias Johansson. Nytt 

regionalt brukarråd för CI skapat. 

2018-05-16 Hälso och Sjukvårdsnämnd västra (HSN). Bevakning av CI-motionen 

2018-09-06 Styrgruppmöte samt CI-möte med Hörselvårdens chef Mattias Johansson och CI-

teamet på SU. Nästa möte 2019. 

2018-10-06 Medlemsmöte för Västplantorna. Drygt 20 medlemmar deltog och fick 

information och gav oss bra förslag att jobba vidare med. 

2018-11-28 Styrgruppmöte samt CI-möte med Hörselvården. Ny ”Vårdprocess Hörsel” 

presenterades. 

2018-12-11 Hälso och Sjukvårdsnämnd västra (HSN). Bevakning av CI-motionen 

 

2018 december Information från CI-teamet 

- Man kommer operera 45 patienter, enligt plan 

- Bilaterala CI för vuxna görs ej generellt, men individuella bedömningar görs 

- Processorbyte inget nytt, väntar på beslut 
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Västplantornas plan för 2019: 

Bevaka och driva på genomförande av CI-motionen. Vi vet idag att även vuxna kan få dubbla 

CI i Göteborg tack vare motionen, dock inget generellt beslut. 

Bevakning och stöd till Förbundets CI-kartläggning 

CI-möte i Skaraborg under våren 

Medlemsmöte på hösten – eventuellt med de 4 CI-leverantörerna 

Informationsblad CI ska tas fram  

 

 

God Jul & Gott nytt år 

Önskas Er från Västplantorna 
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