
Välkommen!
Karin Walfridsson, Marknadschef, Cochlear Nordic 



AGENDA

09.00-09.30 Registrering och Kaffe 

09.30-09.50 Välkomna och kort presentation av deltagarna – Karin, Alla

09.50-10.15 Ambassadörsansvariges roll – Anneli 

10.15-10.45 Vad ska jag tänka på som ambassadör när jag använder Sociala Medier och E-post? – Karin 

10.45-12.00 Workshop – Produkter, Wireless & Appar – Kajsa, Erik 

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.20 Ambassadörens roll – Anneli 

13.20-14.20 Kommunikationsverktyg till mig som ambassadör – Catharina 

14.20-14.50 Fika

14.50-15.30 Vad händer nu? Sammanfattning, Avslut – Anneli och alla 



Vilka är vi som är här idag?

Anneli Grosvernier
Engagement specialist
Ansvarig kandidatträffar och 
ambassadörer

Karin Walfridsson
Marknadschef

Sofie Alriksson
Marknadskoordinator

Kajsa Hagelbäck
Clinical Technical Specialist / 
Business Developer

Erik Sand
Business Manager

Catharina Nordlund
Learning and Talent manager

Patricia Mattis
Regional (Europe)
Volunteer manager



Göteborg, Sverige

Sydney, Australien

Mer än 450,000 personer över
hela världen har idag Cochlears

implantat. Vi är drygt 3,000 
anställda i över 100 länder

D733870-1



Vi vill hjälpa människor
att höra och bli hörda

(Hör nu. Och för alltid)

Source: Baha användare



>20.000
I Sverige har svår till grav hörselnedsättning

Ca 15% har fått rätt hjälp

Source: HRF



Många funderingar

• Kommer detta verkligen hjälpa mig?
• Vad händer med min resthörsel?
• Jag tycker inte om tanken på operation
• Jag överlever – även om det är jobbigt (vad tycker de 

anhöriga)?

Source: iStock



Ni är nyckelpersoner

De vill komma i kontakt med andra som har varit 
där – och få reda på vad det innebar för dig att 
få ett implantat. 

Source: iStock



Vilka är ni?

• Namn och Hemort
• Hur länge har du haft ditt CI?
• Förväntning på dagen?



Cochlear™ Ambassadörsprogram Sverige
Anneli Grosvernier, Engagements Specialist



Träffa oss över hela landet!

• Ca 3600 personer i Sverige har CI

• 2017 gjordes ca 480 operationer med 
Benförankrat hörselimplantat eller CI

• Fem gånger fler borde bli erbjudan en 
utredning för CI

• Sprida kunskap och information

Source: Barnplantorna



Informationsträff

Source: iStock

• Allmän information

• Möjlighet att ställa frågor

• På inbjudan av HRF

• 87 informationsträffar

• Över 1000 personer

• Ca 10% får utredning 

• Ca 4% får implantat



Antalet personer blir fler....

466
miljoner466

miljoner

630
miljoner

900
miljoner



Ambassadörsansvariges roll

Direktkontakt och snabb återkoppling för stöd och 
hjälp vid behov

Rekrytera, utbilda, ge support 
och hantera Cochlears
ambassadörsprogram

Utbilda andra om Cochlears
ambassadörsprogram

Matcha ambassadör
med lämplig aktivitet

Engagera i 
intresseorganisationer 
och andra 
samhällsgrupper



Vårt åtagande för Cochlears Ambassadörer

Source: iStock

• Kommunikation

• Utbildning

• Verktyg

• Projekt

• Engagemang

• Support



Sociala Medier





Sociala medier: För- och nackdelar

Nackdelar
• Missledande information, 

felaktigheter, 
• Subjektiv – för mycket åsikter
• Negativa poster

Fördelar
• Tillgänglighet -
• Ta del av andras

erfarenheter
• Få kontakt = känna sig 

mindre ensam med sitt
problem 

• Hålla sig uppdaterad



Social Mediaguide som ambassadör

1. Du är oberoende och representerar inte Cochlear
2. Om du får direkta frågor om hörsellösningar och support, 

hänvisa gärna till oss på Cochlear. 
3. Starta inga grupper med Cochlears varumärke. 

Du kan också inkludera följande: Dessa uppfattningar är mina 
och är inte nödvändigtvis detsamma som hos Cochlear



Några generalla rekommendationer:
Hur hantera kommentarer? = Hur skulle du göra i ”verkliga 
livet”?

Positiva kommentarer Säg tack

Negativa/känslosamma Respektera alltid känslorna, 
visa empati innan du svarar

Ifrågasättande/Klagande Tacka för kritiken, förklara 
ödmjukt varför

Otrevliga kommentarer Markera att otrevligt språk inte 
är OK



Kommunikation via E-mail



Ett exempel på hur det skulle kunna gå till

Bengt  
CI- kandidat

Anders  
Ambassadör

Source: Google och CI användare



Ett exempel – Anneli tar emot en kontakt

Hej Bengt,

Jag har förstått att du gärna skulle vilja komma i kontakt med någon som 
har erfarenhet av vad det innebär att kämpa med nedsatt hörsel och också 
hur det gick till att få ett Cochlea-implantat 

Vi har frivilliga ambassadörer hos oss som gärna hjälper till, och jag tänkte 
att be Anders Larsson att kontakta dig inom kort så kan du dela dina 
funderingar med honom. 

Hör av dig om du undrar något!

Hälsningar Anneli Grosvernier
Engagement Specialist Cochlear



Att kommunicera via E-mail

• Para ihop er 2 och 2

• Läs exempel på svar

• Fundera på hur ni själva skulle skriva



Tips

• Introducera dig själv
• Var nyfiken på den andra personen
• Lagom långa svar
• Var stöttande och tålmodig
• Introducera inte “nya” farhågor
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Workshop
Kajsa Hagelbäck, Clinical Technical Specialist / Business Developer
Erik Sand, Business Manager



Nu ska vi få koll på läget!

Öka kunskapen om Cochlear och våra 
implantat, processorer och tillbehör



Cochlear Nucleus ljudprocessorer: 
En historik av innovationer

CP1000
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Nucleus implanthistoria

CS22

6 generationer av
Nucleus cochleaimplantat och
många olika typer av elektroder

CI24R

CI22

CI24M

CI24RE/Freedom-
serien

- 81
- 86

- 97
-02

-05
CI500-serien
-09 CI422

-11
-14

Profile-serien



Implantatkompatibilitet

Nucleus CI22MNucleus Profile Nucleus CI24RE Nucleus 24R
Nucleus 24 M

Nucleus 7 och Kanso är kompatibla med alla implantat sedan 1997* 
Nucleus 6 är kompatibel med alla implantat

Nucleus 7 Kanso

Nucleus 6

*) Årtalen är riktlinjer för när olika implantatmodeller lanserades i Norden. Månad varierar per klinik. Vid tveksamheter, kontakta Cochlear.



Tillförlitliga implantat
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Nucleus 6 

CP920 CR230, CR210CP910 CP950
(Kanso)





Kanso: Smart, enkel, diskret

• Knapprocessor

• Inga kablar

• En knapp

• Zink-luft batterier



Nucleus® 7



Nucleus 7 

En knapp

Batteri

LED i 3 färger

Hybrid

Barnsäkert
lås



Batterialternativ

• 2 zink-luft batterier
• Samma zink-luft som

N6

Uppladdningsbara litiumbatterier:
• Kompakt
• Standard



Laddningsalternativ

USB-laddare



ForwardFocus

ForwardFocus

*Access to ForwardFocus is enabled by the clinician within the sound processor settings in Custom Sound 5.1 or Nucleus® Fitting Software 2.1. 
Default setting in Custom Sound 5.1 and Nucleus Fitting Software 2.1 is OFF for adults and children. 



Vad är ForwardFocus?

En användarkontrollerad teknik som reducerar ljud som kommer bakifrån
i syfte att underlätta för användaren i konversationer ansikte mot ansikte.



Nucleus och vatten

• IP 57 med uppladdningsbara 
batterier

• IP 54 med zink-luft batterier.

• IP 68 med Aqua+ eller 
Aqua acessory (badpåsen)



Nucleus och vatten
• IP 54 innebär att du kan vara 

ute i regn eller plaska i vatten.
• IP 57 innebär att du kan bada 

eller råka tappa processorn i 
toaletten.

• IP 68 innebär att du kan 
simma till 3 m djup i 2 
timmar.badpåsen)



Cochlear True Wireless – trådlösa tillbehör



Made for iPhone (Nucleus 7)

• Streama direkt från telefonen 
till ljudprocessorn

• Lyssna på musik, podcasts, 
ljudböcker, radio etc

• iPhone / iPad / iPod Touch



Nucleus Smart App



Smart App för Android och iPhone 
Nucleus Smart App

Kontrollera:
Sitter spolen fast? 
Batteristatus.

Hitta min processor:

Med hjälp av GPS.

Justera:

volym, program 
etc.

Hearing Tracker:

För rehab och
utveckling



Live 
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Ambassadörens Roll



Hörselresan
Bli medveten

Utforska lösningar

Leva med sin 
hörselösning

Lära sig om 
hörselnedsättningen

Söka mer
information privat
och medialt

Nå ut till 
intresseorganisationer
eller supportgrupper

Kanske komma
i kontakt med 
likasinnade

Redo att ta nästa steg
för att prata med  
vårdpersonal

Börjar förstå
alternativ och 
varumärkesval

Göra ett val och 
genomgå operation

Operation

Uppleva de första
stegen att höra Slutföra rehabilitering.  

Lära sig mer om tillbehör, 
felsökning och 
uppgraderingar

Återuppta livets aktiviteter. 
Kanske är man redo att dela
sin historia med andra..



Förväntningar på en Ambassadör

• Frivilligt deltar i Cochlears™ 
Ambassadörsprogram

• Fyller i och skriver under ansökningsformulär
eller intressenamälan och avtal

• Dela din hörselresa

• Sprida medvetenhet

• Delta i evenemang och program



Cochlears ambassadörsprogram 
uppmuntrar användare och anhöriga till att:

• Inspirera andra genom att dela sina egna berättelser

• Öka medvetenheten i samhället om Cochlears implanterbara 
hörsellösningar

• Säkerställa att kandidater får korrekt information om Cochlears olika 
implanterbara hörsellösningar

• Guida kandidater på nästa steg mot att få en implanterbar hörsellösning



Cochlear Ambassadörshandbok



Ditt engagemang

• Agera pålitligt och 
ansvarfullt

• Realistisk

• Be om hjälp

• Ge feedback, dela dina ideér

• Följ policyer i handbok

• Regelbunden kontakt med ambasadörsansvarig

• Deltar i utbildningar som erbjuds



Vad en ambassadör kan göra

Source: iStock

• Dela med dig av din resa

• Informationsträffar

• Sociala medier

• Lyssna 

• Stötta

• Träffa

• Svara på frågor



Integritetsskydd och sekretess

Säker personlig information för 
alla individer:
• Dela inte personlig information eller 

hälsoinformation via ett offentligt fax 
eller telefonsvarare eller till en annan 
tredje part.

• Dela inte med andra ambassadörer.

• Dela inte med andra deltagare

• Lämna inte något påskrivet avtal utan 
uppsikt eller med någon obehörig. 



Säkerhet.....

• Säkerställ att ni vistas i en säker och 
hälsosam miljö 

• Tolerera inte någon form av våld, hot om 
våld eller hot 

Om en person delar information som 
avslöjar en avsikt att skada sig eller andra, 
ska den här informationen omedelbart 
delas med relevant profession och/eller 
relevant myndighet.



Kommunikation
Catharina Nordlund 
HR avdelning på Cochlear





Hjärta - känslor

Hjärna - intellekt
Information och fakta



”Jag vet att du tror att du förstår
vad du tror att jag sa,

men jag är inte säker på att du har fattat
att det du hörde inte var det jag menade.”

Anonym



Verktyg för kommunikation

• Förberedelser
• Frågeteknik
• Aktivt lyssnande
• Sammanfattningar
• Kroppsspråk



Verktyg - Förberedelser

Varför
Vad

Vem

När

Hur



Verktyg - Frågeteknik

Slutna frågor

Öppna frågor



Övning

Fundera och skriv ned frågor som kan vara användbara för 
dig i kommande samtal

• Öppna frågor

• Slutna frågor



Verktyg - Aktivt lyssnande

LYSSNA FÖR ATT FÖRSTÅ

• Fokusera på vad den andra säger och inte säger
• Inte tänka på sig själv 
• Var nyfiken - vilja veta mer
• Ställa frågor för att förstå
• Vara närvarande och visa inlevelse
• Undvik värderingar



Övning

Träna två och två på att 
lyssna aktivt

1. Fundera ut något 
framgångsrikt du gjort som du är 
stolt över.

2. Berätta för den andra. Den 
andra ska lyssna aktivt.



Verktyg - Sammanfattningar

Syfte
Säkerställa att båda parter förstår varandra
Knyta ihop säcken och bestämma nästa steg

Två sätt
• Be den andra sammanfatta vad ni pratat om
• Sammanfatta själv - stäm av att det stämmer



Verktyg - Kroppsspråk

• Gester
• Mimik
• Hållning
• Ögonkontakt
• Komfortzon
• Kroppskontakt



Verktyg för kommunikation

• Förberedelser
• Frågeteknik
• Aktivt lyssnande
• Sammanfattningar
• Kroppsspråk



” Människor glömmer vad du sa, 
människor glömmer vad du gjorde 

men 
de kommer ihåg hur du 
fick dem att känna sig” 

Maya Angelou
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Quiz - Sli.do

Source: https://admin.sli.do/event/i2bnm2yl/present

1. Öppna en webbläsare på din mobiltelefon

2. Gå till www.sli.do

3. Skriv in Event koden: 3959

https://admin.sli.do/event/i2bnm2yl/present
http://www.sli.do/


Vad händer sen......

Source: iStock



Sammanfattning

Sociala Medier
Ambassadörens 

roll

Workshops Kommunikations-
verktyg

Source: iStock
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