
 

 

CI-motionen  

Jag hade hoppats kunna ge Er CI-bärare och CI-kandidater goda nyheter och att vår CI-

motion ska verkställas. Tyvärr kan jag inte det. Det är i dagarna 3! år sen den skrevs. 

Uppdaterad CI-statistik med 2018 inkluderat visar: 

1. Västra Götaland 4:e sämsta landsting, CI-operationer per 100 000 invånare 

(socialstyrelsens statistik) 

2. Västra Götaland sämst i landet när det gäller Dubbla Implantat för vuxna. 

(Barnplantornas statistik) 

3. Västra Götaland sämst i landet när det gäller processorbyte. > 10 års väntetid. 

Europasnittet är 6 – 7 år 

Dessa 3 punkter sammanfaller med CI-motionen som godkändes av (RF) Regionfullmäktige 

11 apr 2018. Den skickades till (HSS) Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen för genomförande. Efter 

1,5 år tog HSS följande beslut, 14 nov 2019: 

 

 

 

 

Vad detta beslut betyder i praktiken vet vi inte idag, men vi vet att inga pengar finns avsatta 

för att genomföra motionen! 

17 dec beslutade (HSN Gbg) Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Göteborg att tillföra 5 Mkr till 

processoruppdateringar. Det räcker till ca 80 uppdateringar. 200 står i kö. HSN Gbg har fått 

pengar över 2019 och tillför pengar bl.a. till processoruppdateringar. Detta förbättrar punkt 3, 

men är ingen långsiktig lösning. Många som väntat för länge kommer få ny processor. 

Jag är klart besviken över hur beslutfattandet går till i Regionen. Ett beslut fattat av högsta 

beslutande organ, RF, behöver alltså inte genomföras. När man frågar får man olika svar. 

Det verkar som Koncernkontoret och Politikerna har olika åsikter om hur det ska gå till!!!! 

Övriga CI-händelser under året: 

• Juni: Brev till HSS ordförande angående CI-motionen 

• 7 – 8 sep: CI-möte i Uppsala med Hörselplantorna 

• 12 okt: CI-möte på HRF Stockholm, CI-kartläggningen ska vara klar till årsskiftet 

• Dec: Brev till samtliga (HSN) Hälso- och sjukvårdsnämnder samt (SU) Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset 

• Jag har kontinuerlig kontakt med Eva på Hörselplantorna. Den nya patientföreningen 

ger oss vuxna CI-bärare mycket intressant information om CI-Sverige. Gå med! 

horselplantorna@gmail.com  

God Jul & Gott Nytt År!  / Harry 

mailto:horselplantorna@gmail.com

