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Hörselverksamheten 
 

 
 

Minnesanteckningar från Samverkansmöte med Styrgrupp HRF  
intresseförening Västplantorna CI-gruppen,  

Hörselverksamheten och CI-teamet 
6 september 2018 

 
 
Närvaro: 
Mimmi Claesson  HRF Distrikt Västra Götaland 
Carl-Magnus Berg  HRF Distrikt Västra Götaland 
Anne Liljenbäck  Västplantorna Distrikt Västra Götaland 
Harry Eriksson  HRF Distrikt Västra Götaland 
 
Ylva Dahlin Redfors Överläkare ÖNH-klin. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 

Göteborg 
Junis Hagberg Enhetschef Logopedmottagning och Hörselimplantatmott, 

t f vårdenhetschef ÖNH-mottagningen,  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 

 
 
Mattias Johansson  Verksamhetschef, Hörselverksamheten 
Ewa Roy Pettersson  Chefssekreterare, Hörselverksamheten  
 
Två skrivtolkar medverkar. 
 
Frånvaro: Roger Höglund, Västplantorna Västra Götalandsregionen. 
 
Mattias hälsar alla välkomna och öppnar mötet, vi gör en presentationsrunda. 
 

• Historik 
Mattias Johansson informerar om historiken bakåt med tre möten  
tillsammans med Västplantorna.  
 

• Aktuellt Västplantorna 
Medlemsmöte den 6 oktober 2018 i Göteborg. 
Västplantorna finns nu på Facebook. 
Intressegrupp i HRF Västra Götaland, hemsida på HRF. 
CI-kartläggning, nationellt.  
HRF kämpar för en jämlik vård i landet.   
 

• Aktuellt CI-teamet 
Ylva Dahlin Redfors informerar om det som är aktuellt från CI-teamet. 
Information om värdebaserad vård, se bif. dok.  
Hörselresultat Vuxna, väntetider – till första besök mottagning barn och 
vuxna, klarar nu vårdgarantin, långa väntetider till operation, väntetid för 
vuxna är ca 11/2 år. 
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Mimmi Claesson: 
Önskar att patient bör få en orsak vid inställd operation, gärna skriftlig in-
formation till patient vid inställd operation. 
 
E-post, SMS, 1177 är en snabb väg för att komma i kontakt med CI-teamet, 
man får svar samma dag.  
 
Individuell Vårdplan: 
Patienten träffar CI-teamet/Hörselverksamheten, det gäller både vuxna och 
barn.  
Förbättringsmöte med vuxna CI användare. 
Tyvärr inget barnmöte, ingen anmälde sig men det kommer att bli ett nytt 
barnmöte. 
 
”Min CI bok” där det ska finnas skriftlig information och allt ska finnas sam-
lat, finns med patienten hela vägen.  
 
Samverkan med Hörselverksamheten och Öronkliniken, möte för samver-
kan inplanerade.  
Målet är att det ska vara färdigt till årsskiftet. 
 
Regionalt projekt: 
RMR - Regional medicinsk riktlinje för barn med medfödd hörselnedsätt-
ning. 
  
Beslut Regionfullmäktige 2018-04-10: 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag. 
Underlag ska göras. 
 
Utbildningar: 
Lära sig om hörselträning för patienter och närstående i väntan på  
operation. 
 
Processorbyte följs i värdebaserad vård, 7 år o äldre. 
 
Avtal med gällande processorer, priserna har sänkts, viktigt att patienten 
ska få välja vilken processor patienten önskar inom skrivna avtal. 
 
Harry Eriksson: 
Mer samverkan CI-teamet och Hörselverksamheten för tillbehör till hörap-
paraterna.  
 
Mimmi Claesson: 
Nytt liv med CI, önskar få köpa ett extra CI vid resor mm.  
  

• ”Process” 
Information om tätare samarbete med Hörselverksamheten/CI-
team/Öronkliniken före och efter operation. 
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Harry Eriksson önskar att det ska vara ett gott ”visamarbete”. 
 
Mimmi Claesson tycker att inför en operation ska man få träffa en CI-
patient.  
Krav i CI-processen, patienten ska ha träffat en senior CI-patient före oper-
ation.  
Fördjupad hörselrehabilitering inom Hörselverksamheten, där patient träffar 
en senior CI-patient inför operation. 
 
CI-teamet kommer att börja samverkan, start i mitten av september. 
 
Alla insatser inom Hörselverksamheten görs i Vårdprocesser i olika steg, 
CI kommer att kopplas till de Vårdprocesser Hörselverksamheten gör, bjuda 
med verksamhetsutvecklare Eva Börjesson till nästa möte.  
CI-koordinator är nu Ann-Christin Hermansson som tagit över efter Junis 
Hagberg. 
 
Diskussion inför fortsätta träffar.  
Gemensamt beslut att vi träffas fortsättningsvis, Samverkansmöte med 
Styrgrupp HRF intresseförening Västplantorna CI-gruppen och  
Hörselverksamheten och CI-teamet. 
Nästa samverkansmöte efter årsskiftet.  
 
Ewa kallar in till Samverkansmöte i januari 2019. 
 
Möte tillsammans med Mattias och Eva Börjesson arbete med vårdproces-
ser i november 2018. 

 
Nästa mötesdatum för Samverkansmöte med Styrgrupp HRF  
intresseförening Västplantorna CI-gruppen och Hörselverksamheten 

• Den 28 november 2018, kl. 13.00 – 15.30. 
Lokal: Operahuset, plan 4, entréplan, Regionens Hus Solhem, Borås 
Punkt:  
Vårdprocesser i Hörselverksamheten med verksamhetsutvecklare  
Eva Börjesson 
 
 

• Samverkansmöte med Styrgrupp HRF intresseförening Västplantorna 
CI-gruppen, Hörselverksamheten och CI-teamet 
Torsdagen den 24 januari 2019, kl. 13.00 – 15.30. 
Lokal: 828, Ekelundsgatan 8, Göteborg. 
 
 
Mattias avslutar mötet och tackar alla för idag. 
 
 
Vid pennan: 
Ewa Roy Pettersson 
Chefssekreterare 


