
 

 

Västplantornas Sommarbrev 2020 

Det är en märklig tid vi går igenom. Inget är sig likt. Och än är det inte över. 

Detta har också påverkat Västplantorna.  

• Dialogmöten med HSN (Hälso och Sjukvårdsnämnder) inställda under 

våren 

• Brukarrådsmöte med HSS (Häls och Sjukvårdsstyrelsen) inställt 

• På distrikt västra Götalands styrelsemöte har CI-frågan varit uppe på varje 

möte. Distriktet har genomfört 3 digitala styrelsemöte med skrivtolk 

• CI-utbildningar (2 st) i juni på förbundet digitalt med Zoom, se nedan 

• Digitalt möte med CI-referensgrupp 3 juni. Beslut om CI-nätverksträff på 

förbundet 24 okt, anmälan https://hrf.se/vad-vi-gor/ci-natverkstraff/  

 

      

Ett mycket positivt beslut togs av HSN Gbg på möte den 17 juni:  

(läggs på Hemsidan) 

Tilläggsöverenskommelse för år 2020 (2020:4) - Cochleaimplantat: 7,3 mnkr 

Cochleaimplantat är hörhjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven ger personer 

med grav hörselnedsättning möjlighet att uppfatta ljud. Systemet består av ett implantat och en extern 

processor. För en god funktion behöver dessa hjälpmedel bytas ut kontinuerligt, rekommendationen är 

att byte bör ske i 5-7 års intervall. 

40 patienter väntar på implantation, 10 kommer att utföras under 2020. Ytterligare 15 

implantationer skulle kunna göras under 2020 med extra tilldelning av medel. Kostnaden för 

15 implantationer är 2,3 mnkr.. 

100 patienter väntar på processorsutbyten som skulle kunna utföras under 2020 med extra 

tilldelning av medel. Kostnaden för 100 processorer är 5 mnkr. 

Kostnad för 2020 är 7,3 mnkr 

Detta tillsammans med de pengar som beviljades i december (5 Mkr) är jättebra, 

men det gäller 2020 och är ingen lösning på längre sikt. Och pengarna skjuts till 

för att HSN Gbg fått pengar över. Det viktigaste nu är att påverka våra politiker 

inför nästa budget i höst och Vårdöverenskommelse med SU (Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset). 

 

https://hrf.se/vad-vi-gor/ci-natverkstraff/


 

 

CI-utbildning: 

Utbildningen den 8:e och 15:e juni var mycket 

givande och förutom CI-referensgruppen deltog 

många från förbundet inklusive 

förbundsordförande Mattias Lundekvam. Den 

genomfördes av Cochlear och mycket av 

materialet kommer från Cochlear, så det får 

användas med förnuft. Material läggs på 

hemsidan: 

1. Cochlear presentation med kommentarer 

2. Demens och hörselskador – The Lancet 

Efter sommaren kommer en mycket intressant forskningsrapport: 

”kostnadseffektivitet och jämförelser med andra interventioner” – Macquarie 

University 

 

Corona och digitalisering: 

Under våren har vi fått lära oss att det går ha möten utan att träffas, digitala 

möten med olika Videoplattformar är ett alternativ. I distrikt västra Götaland har 

vi haft 3 styrelsemöte digitalt. Det senaste med Zoom och det fungerade bäst 

ihop med skrivtolkning och har bra bildkvalitet. 

 

 

Vår hemsida: 

 https://hrf.se/vastragotaland/om-oss/intressegruppen-vastplantorna/  

 

Sköt om er och följ FHM:s rekommendationer så hörs vi i höst! 

 

 

Västplantorna genom Harry 

vastplantorna@gmail.com 
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