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Verksamhetsberättelse för 2020 

 

Styrelsen för Cochleaimplantat-föreningen i Stockholms län får härmed lämna 

verksamhetsberättelse för år 2020 

 

Styrelse 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande 

Britt Edoff   

Kassör 

Eivor Rådberg   

Sekreterare 

Birgitta Fernström/Birgitta Vigil   

Övriga ledamöter 

Carina Corneliusson (Jan-apr)  

Larsroland Hammarström   

Hans Moberg 

Adjungerad 

Lickan Qviberg Olsen  

 

Revisor 

Hans Romell  

Jeanette Göransson Trolle - ersättare   

 

Valberedning 

Helena Lanzer-Sillén - sammankallande 

Anita Wallin 

 

Ekonomisk redovisning 

Se särskild bilaga 

 

Medlemsantal 

Antal medlemmar vid årets början: 152 

Antal medlemmar vid årets slut: 148  
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Styrelsemöten 

Styrelsen har haft 7 protokollförda möten.  

I övrigt har styrelsen haft kontinuerlig kontakt via e-post och messenger. 

 

Medlemsmöten 

Årsmöte 19 februari i Förbundets nya lokaler. 

Höstmöte Inställdes på grund av restriktioner i samband med Covid-19.  

 

Övriga medlemsaktiviteter 

Färre aktiviteter än vanligt har genomförts under april-december på grund av 

restriktioner i samband med Covid-19. 

Textad teater – 1 st föreställning var bokad men blev inställd på grund av Covid-

19. 

Ålandskryssning var också bokad men ställdes in. 

Fikakvällar – 3 tillfällen 

Medlemsbrev – 1 sommarbrev per post och 4 e-postbrev under hösten. 

 

Utåtriktad information 

Medverkan i rehabgrupper på Rosenlund  

Inga aktiviteter har förekommit på grund av Covid-19 

 

Kommunikation i sociala medier 

Facebook  

HRF CI-föreningen Stockholm med 164 medlemmar. (-1) 

Under perioden april - augusti gjorde styrelsen ett 80-tal inlägg som sågs av 

drygt 100 personer/tillfälle 

HRF: Cochlea-implantat där vi når 1763 medlemmar. (+97) 

Vi sprider bl.a. information om våra aktiviteter.  

 

Representation och samrådsgrupper 

Vårt arbete tillsammans med Förbundet som syftar till att fler som behöver ska 

få CI inom rimlig tid och att CI-vården ska vara lika bra i hela landet fortsätter. 

En referensgrupp med representanter från Skåne, Västra Götaland, Uppsala och 

oss i Stockholm, har följt Förbundets kartläggning enligt kongressbeslut 2016. 

Under 2019 utökades gruppen med representation från och Halland och 

Värmland  

 

Under året har Distriktskansliet startat upp rutiner för digitala 

Ordförandekonferenser. Vi har representation i syfte att om att utveckla 

samverkan inom samtliga HRF-föreningar i Stockholm. 
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Vi deltar i två sammanhang som patientrepresentant på Nya Karolinska: 

På grund av restriktioner i samband med pandemin har inga aktiviteter 

förekommit under året. 

 
1. Ledningsgruppen för Flödesområdet Enheten för öron-, näs- och 

halssjukdomar   

 
Syftet enligt KS organisationsprogram: En närmare kontakt mellan patienter och 

vårdgivare eftersträvas i vår nya verksamhetsmodell här på Karolinska.  Det är 

värdefullt att ha en person med vilken vi kan diskutera våra planer för att 

utveckla vården.   

 

2. Nätverksgrupp för patient- och närståendeföreträdare  

 

Då träffas de olika patientflödesrepresentanterna och ser tillsammans över alla 

vårdsektioner på Karolinska. 

 
   

Vi deltar också i Samråd med Tolkcentralen 

 

Det har varit 2 möten under 2020.  

                                                                                                          

 

 

 

Undertecknat  

 

 

 

 

Britt Edoff    Eivor Rådberg 

 

 

 

Birgitta Fernström                     Birgitta Vigil 

 

 

 

Larsroland Hammarström  Hans Moberg 


