
 

 

 

    Göteborg den 19 maj 2020 

 

Till: 

Hälso- och sjukvårdsnämnderna Region Västra Götaland, Sahlgrenska/SU ledning, Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen m.fl. 

 

Cochleaimplantat-verksamheten vid ÖNH/SU är fortsatt underfinansierad 
Barnplantorna fortsätter med emfas att påpeka för Region Västra Götaland, Hälso- och 
sjukvårdsnämnderna samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset att CI-verksamheten fortsätter att vara 
kraftigt underfinansierad. 

Tillskottet från SU på 5 miljoner kronor (december 2019) till uppgraderingar av nyare CI-teknik/yttre 
processorer var VÄLKOMMET. En lång rad medlemmar har hört av sig om att de är de lyckligt lottade att 
få ta del av detta tillskott genom uppgradering till nya CI-processorer. Många vittnar också om avsevärt 
bättre hörsel, framförallt taluppfattning i brus (bullriga miljöer). 

Dock innebar tillskottet på 5 miljoner kronor att CI-verksamheten vid ÖNH kunde ”beta” av delar av kön 
under 2019. Enligt Koncernkontorets tjänsteutlåtande Dnr HS 2018-00773 är behovet av uppgradering till 
nyare CI-teknik 

Från 2020 och de närmaste 7 åren 110 processorsbyten per år. Kostnad per år för 110 processorsbyten är 

7 150 000 kronor. 

Å patienternas (men också å ÖNH:s) vägnar är det synnerligen angeläget att ÖNH beredes möjligheter till 
ett utökat uppdrag finansiellt för att kunna tillgodose behoven av uppgradering till nyare CI-teknik 
regelbundet. 

Barnplantorna har tidigare påpekat vikten av patientansvar för en utsatt patientgrupp, men där en 
synnerligen kostnadseffektiv behandling ger både god hälsoekonomi samt förbättrad livskvalitet för den 
enskilda individen. 

Det finns en stor gnagande oro hos föräldrar till barn som hör med CI, hos ungdomar med CI, hos vuxna 
med CI att sjukvården inte ska garantera dem livslång behandling och därmed negligera sitt 
patientansvar. 

Det är dags att ÖNH erbjuds reella möjligheter att erbjuda patienter med CI en trygg fortsatt behandling. 

Vid kontakter med EURO-CIU (European Cochlea Implant User) – en organisation med 28 medlemsländer 
inkluderande Barnplantorna – genomfördes under 2019 en undersökning vilka intervall som existerar för 
CI-processoruppgradering i en rad länder. 



 

 

 

 

 

Region Västra Götaland, Hälso- och sjukvårdsnämnderna och SU:s ledning är skyldiga Barnplantorna 
och patienterna svar huruvida CI-behandlingen kommer att prioriteras i kommande budget för SU. 

Cirka 100 personer (barn/vuxna) var de lyckligt ”lottade” att ta del av de extra 5 miljoner som ÖNH 
erhöll i december 2019. 

Nu behövs ett utökat vårduppdrag för ÖNH:s CI-verksamhet för att inte patienter ska känna att de 
enbart är ”lyckligt lottade” utan CI-behandling utförs enligt riktlinjer som utgår ifrån patientbehov. 

Barnplantorna emotser svar. 

 
Å Barnplantornas vägnar 
 

 
Ann-Charlotte Gyllenram 
Ordförande 


