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Bakgrund
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Severe 
to 

Profound 
hearing loss

SVERIGE: 14%
• 10,1 miljoner invånare

• 25 000 vuxna med grav hörselnedsättning (0,27%) 1

• 3 500 vuxna med CI4

FINLAND: 13%
• 5,5 miljoner invånare

• 12 000 vuxna med grav hörselnedsättning1

• 1 600 vuxna med CI4

NORGE: 15%
• 5,3 miljoner invånare

• 12 500 vuxna med grav hörselnedsättning3

• 1 800 vuxna med CI4

DANMARK: 19%
• 5,8 miljoner invånare

• 13 000 vuxna med grav hörselnedsättning2

• 2 450 vuxna med CI4

ISLAND: 16%
• 350 000 invånare

• 700 vuxna med grav hörselnedsättning1

• 100 vuxna med CI4

Bakgrundsdata från Norden :

1. Estimat baserat på data från podiumpresentation av Registret för grav hörselnedsättning under “Tema Hörsel 2018“, 0,27% av populationen

2. Cochleaimplantation til voksne. / West, Niels; Bille, Michael; Cayé-Thomasen, Per. Ugeskrift for Laeger, Vol. 182, Nr. 45, V04200214, 2020. Finland baserat på

svenska data, Island baserat på svenska data

3. HUNT studien - en longitudinell populations-hälsostudie i Norge, https://www.ntnu.edu/hunt

4. Cochlears beräkningar
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Varför remitteras så få?
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Dansk studie, 2020: 

Cochleaimplantation til voksne1
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• Betydande underbehandling av CI

• En av barriärerna för remittering:

– brist på kunskap och 

uppmärksamhet på indikationer för 

CI-behandling bland Hälso- och 

sjukvårdspersonalen 

1.Cochleaimplantation til voksne. / West, Niels; Bille, Michael; Cayé-Thomasen, Per. Ugeskrift for Laeger, 

Vol. 182, No. 45, V04200214, 2020
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Projekt Tennyson, 2020    
England Tyskland

15 st Audionomer, Landstinget 14 st ÖNH-läkare, allmänpraktiserande

6 st Audionomer, Landstingsfinanserade privata 15 st Audionomer

6 st Audionomer, Privata kliniker

HHP-Cochlear implant referal research, 2018 
USA 

12 st ÖNH-Läkare

9 st Audionomer

4 st Supportpersonal

Cochlear Market understanding CI, TNS Sifo Navigare, 2015
Sverige

10 st ÖNH-läkare /Audiologer

10 st Audionomer
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• patienter med grav hörselnedsättning får 
information om CI och vid behov genomgår                     
CI-habilitering eller CI-rehabilitering



Hur höjer vi kunskapen om

kriterier för CI och om 

hur vi ska informera, motivera och 

remittera patienten?
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Syfte med CIREN
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Att dela kunskap, erfarenheter och hitta verktyg för att

utbilda, stödja och vara en resurs för sina kollegor på

kliniken i att informera om, motivera till och remittera

patienter för cochleaimplantatutredning.
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• Utbilda och supporta kollegor på kliniken för att

säkerställa att alla patienter får möjligheten att göra

ett välgrundat val om att bli remitterad för CI-

utredning

• Kontaktperson till CI-kliniken i regionen

• Granska och bevaka remisser från kliniken

• Delta i CIREN introduktionsutbildning (2 dagar)

• Avsätta åtminstone 1 dag/kvartal för arbetet

• Regelbunda nätverksträffar

Ansvarsområden                   

godkända av klinikledning:
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CIREN version 1.0 –

Stockholm 24-25/8 2022
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• Introduktion av CIREN och dess medlemmar

• Prevalens och konsekvenser av grav hörselnedsättning

• Hur fungerar CI och hur hör patienterna med CI?

• Patientresan:                                                                                                      

Från diagnos av grav hörselnedsättning till rehabilitering med CI 

• Hur informerar och vägleder vi på bästa sätt?

Agenda
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CIREN är - CI Referral Expert Network

CIREN är - engagerade audionomer som är 

närmast patienterna.

Audionomer som vill hjälpa fler personer med 

grav hörselnedsättning till ett bättre liv genom 

evidensbaserat och professionellt samarbete.

Det är viktigt att faktiskt börja någonstans.

De första små spadtagen har nu tagits.

Tillsammans får vi kraft att gräva där vi står och 

möjlighet att skapa förändring på riktigt!


