
 

 

Motion om cochleaimplantat för vuxna 

 
Förmågan att kunna höra är väsentlig för en persons möjlighet till delaktighet 

och oberoende i samhället, vilket bland annat uttrycks i FN:s konvention för 

personer med funktionsnedsättning. 

Ett cochleaimplantat (CI) är ett medicintekniskt hörhjälpmedel som består dels 

av en inopererad del (implantatet) som innehåller en elektrodrad och en 

mottagare, dels av en talprocessor. Implantatet återskapar hörsel genom att 

hörselnerven stimuleras elektriskt. Med hjälp av ett CI är det möjligt för personer 

med grav hörselnedsättning eller dövhet att uppfatta ljud. 

Ny forskning visar att förmågan av att uppfatta ljud förbättras betydligt med två 

CI, men det är få vuxna personer med hörselskada som får den möjligheten. 

Forskarna har bland annat sett att personer som fått två CI men bara testas med 

ett, fortfarande har en bättre förmåga att lokalisera ljud än de personer som 

endast fått ett CI.  

CI-implantat för vuxna har inte prioriterats på samma sätt i Västra 

Götalandsregionen som i övriga riket, och förbättringar inom området har inte 

heller skett under de senaste åren i motsats till övriga landet.  Detta har lett till 

långa köer från bedömning till operation i Västra Götalandsregionen. När det 

kommer till tekniksteg i processorbyten låg väntetiderna tidigare på 5 år, men i 

dag kan en patient få vänta i upp till 15 år, (Uppsala 7 år, Skåne 10 år). Detta 

innebär att Västra Götalandsregionen är bland de sämsta regioner/landsting i 

landet.  

Andra medicinskt motiverade implantationsområden inom hälso- och sjukvård, 

så som höft- och knäledsimplantat, pacemaker implantat och gråstarr 

linsimplantat anses som självklara patienträttigheter. Dessutom gäller 

vårdgarantibestämmelser om åtgärder inom 90 dagar.  

Trots att en grav hörselskada kan jämföras med ett lika stort handikapp som att 

förlora synen genom gråstarr, så är en CI-operation inte en självklar rättighet 

idag.  

I likhet med många andra implantatoperationer, ger en CI-operation upphov till 

ökade möjligheter för den enskilde att klara sig på egen hand samt stanna kvar i 

arbetslivet längre och därmed bidra till samhället.  

Ansvaret för utprovning av hörhjälpmedel ligger idag på habilitering och hälsa. 

Vid överflyttningen av hörcentralen beslutades att CI skulle vara kvar på SU 

medan all övrig hörapparatutprovning flyttades över till habilitering och hälsa. 

Detta innebär att hörapparatutprovning görs i två parallella organisationer. Vi 

socialdemokrater anser att det borde vara mer rationellt att samla all utprovning 

av hörhjälpmedel i en och samma organisation. 

 



 

Förslag till beslut 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås regionfullmäktige besluta: 

― att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda hur köer till CI-operationer kan 

kortas för att nå en jämlik vård i riket 

― att  regionstyrelsen får i uppdrag att se över hur vuxna med behov skall 

kunna erbjudas dubbla implantat. 

― att regionstyrelsen får i uppdrag att se över förutsättningarna för att samla all 

utprovning av hörhjälpmedel, inklusive CI i en och samma organisation. 
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