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Som meddelats tidigare upplöstes föreningen Västplantorna vid årsmötet 1-2 April. Där 

beslutades att Västplantorna kommer arbeta vidare som intressegrupp inom HRF Västra 

Götaland. Mer information finns på Hemsidan på ovanstående länk. Den är nu en del av HRF 

Västra Götalands hemsida. 

Alla som var registrerade som medlemmar i Västplantorna 31 dec 2016 finns nu i 

intressegruppens medlemsregister. Vi räknar naturligtvis att Ni stödjer oss även i 

fortsättningen. 

Vad har hänt under våren? 

• CI-motionen till Regionfullmäktige. Senaste informationen är att Styrelsen för 

Habilitering o Hälsa har av Regionstyrelsen fått i uppdrag att svara på motion om 

”Cochlea-implantat till vuxna”. Detta är positivt, nu är frågan hos beslutsfattarna. 

• Västplantorna har under våren deltagit i en referensgrupp för Värdebaserad Vård - CI. 

Det handlar om att identifiera de viktigaste förbättringsområdena, vad och hur man ska 

utvärdera, vilka metoder man ska använda och lite till. Västplantorna får nog vara med 

vid ytterligare tillfällen vid revideringar och annat. Carl-Magnus är vår deltagare 

• För CI-verksamheten i Göteborg är fortfarande, vid skrivande tid, inte klart med årets 

budget. Man räknar med att kunna göra fler operationer i år. Besked i augusti. För 

2016 genomfördes 44 CI-operationer (barn & vuxna) 

• Fortfarande ingen lösning på problemet med processorbyten. Man har 670 processorer 

ute från Sahlgrenska att hålla reda på. 29% av dom är äldre än 7 år, dvs 195 st. 

Dessutom kommer man inte att kunna serva Freedom-processorerna längre än året ut. 

• Samarbetet med de övriga CI-föreningarna/grupperna utvecklas vidare. Och genom 

gruppens arbete är nu HRF tillsammans med VIS deltagare i EURO-CIU. Det 

Europeiska samarbetet inom CI. Temat för årets symposium var: Living with a 

Cochlear Implant: EURO-CIU Symposium in Helsinki 20th-21st April 2017. Mycket 

positivt att HRF:s ledning var väl representerad. "CI är en samhällsvinst" var ett klart 

budskap. http://www.euro-ciu2017.fi/en/ EURO-CIU:s nyhetsbrev på vår hemsida. 

• Samarbetet med de övriga CI-föreningarna/grupperna har resulterat i att Västplantorna 

är med i en referensgrupp i förbundets kartläggning av CI-vården i Sverige. Detta 

arbete leds av Sif Bjarnason. Hon är CI-opererad bilateralt. 

• Efter HRF västra Götalands årsmöte 8 april finns 3 CI-opererade i distriktsstyrelsen 

och en kandidat. Det är nog rekord inom HRF(?) 

Ha en riktigt bra sommar! 
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