Protokoll
från seminarium och årsmöte med Ortopedtekniska Branschrådet,
torsdagen den 24 Maj 2018,
Kistamässan, Sollentuna
SEMINARIUM kl. 10.00 – 12.00
Regeringens Hjälpmedelsutredning
Jeanette Adolfsson från Socialstyrelsen medverkade med en rapport om vad som hänt med
Hjälpmedelsutredningen som utredaren lämnade till Regeringen för knappt ett år sedan. Kort
sammanfattat framkommer att inga propositioner med utgångspunkt från utredningen ännu
har lagts på Riksdagens bord. Enligt Jeanette säger man dock att man arbetar på det, så vi får
se vad som händer. Kanske kommer något förslag före valet?
Enkät om värdet av ortopedteknik
Louise Klevbo redovisade det arbete som en arbetsgrupp bestående av Louise, Anna
Brännström, Lars Wallsten och Göran Sigblad har gjort för att ta fram en enkät med
patienternas syn på värdet av deras ortopedtekniska hjälpmedel.
OTB statistik
Göran Sigblad presenterade OTA branschens statistik för 2017. Det är andra året som OTB
genomför denna insamling av statistik. Täckningsgraden (dvs. de som lämnat uppgifter) är ca
81% av totala OTA branschen i Sverige.
OTB:s evidensarbete
David Rusaw från Hälsohögskolan är projektledare för det arbete som en arbetsgrupp inom
OTB gör för att ta fram en systematisk review över kliniska riktlinjer i de nordiska länderna
avseende knäartros. David presenterade arbetet och nämnde att resultatet ska presenteras vid
det kommande höstmötet i september och vid det Nordiska Ortopedingenjörsmötet. En artikel
ska också publiceras i vetenskaplig tidskrift.
Uppföljning av serviceavtal
Göran Sigblad intervjuade personer som representerade olika landsting och en leverantör av
ortopedteknisk service. De som satt i panelen var: Susanna Hedman Region Kalmar, Lars
Abrahamsson Region Jönköping, Anna Breuer Stockholms läns landsting och Lars Wallsten
TeamOlmed.
Dialogen handlade om uppföljning av serviceavtal. Hur man gör praktiskt med uppföljning.
Hur ofta, vad som finns på agendan, hur man hanterar hotande underskott, hur man hanterar
extra kostsamma hjälpmedel mm.
Dialogmötet avslutades med en gemensam lunch

Årsmötesfrågor i enlighet med stadgarna för Ortopedtekniska Branschrådet:
Närvarande:
se separat lista bilaga

Mötets öppnande
I Gudjon Karason:s frånvaro hälsade Lars Adde de närvarande välkomna.
1. Föregående protokoll
Protokoll från Höstmöte 2017-11-29 fastställdes och lades till handlingarna.
2. Förteckning över de närvarande
En förteckning över de närvarande upprättades (bilaga endast originalprotokoll) och
fastställdes som röstlängd (en röst per företag) vid ett eventuellt röstningsförfarande.
3. Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse
Konstaterades att mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse (3 veckor före
mötesdagen).
4. Val av ordförande för mötet
Lars Adde valdes till ordförande för årsmötet.
5. Val av sekreterare för mötet
Göran Sigblad valdes till sekreterare för årsmötet.
6. Val av justeringsman utöver mötets ordförande
Anton Johannesson utsågs att jämte mötets ordförande Lars Adde justera dagens
protokoll.
7. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.
8. Medlemsfrågor
Tre nya medlemmar har tillkommit under 2017. Ortopedtekniska Branschrådet bestod
vid verksamhetsperiodens utgång av 27 ortopedtekniska verksamheter, varav 5
Serviceföretag, 17 Leverantörsföretag och 5 Offentligt drivna ortopedtekniska
verksamheter.
9. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse och resultat och balansräkning
Lars Adde presenterade föreningens verksamhetsberättelse samt presenterade
årsredovisning med resultat- och balansräkning.
Verksamhetsberättelse 2017
- Olika arbetsgrupper har arbetat på uppdrag av föreningens styrelse;
Produktupphandling, Branschstatistik, Märkning och streckkoder, OTB-SOIF.
Evidens,
Arbetsgrupperna har haft både fysiska möten och telefonmöten. Idédokument om
produktupphandlingar och Märkning och streckkoder presenterades under våren 2017,
- Dialogmöte med upphandlare har genomförts.
- OTB har haft löpande kontakter med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
Myndigheten för vårdanalys och Socialstyrelsen i avsikt att göra OTB känd hos dessa
myndigheter och bli en mer naturlig part vid utredningar mm som berör ortopedteknik.

- Styrelsen i OTB har haft löpande kontakter och samråd med Hälsohögskolan i
Jönköping och dess olika ortopedtekniska utbildningar.
- Remissvar på Hjälpmedelsutredningen har lämnats.
- Flera nya medlemmar har anslutit sig till OTB under 2017.
Resultat och balansräkning 2017
- Föreningen ger ett överskott för 2017
10. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen redovisades och lades till handlingarna
11. Fastställande av balansräkning
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelse samt årsredovisning med
resultat- och balansräkning
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
13. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
Valkommittén bestående av Göran Andersson, Code of Practice (sammankallande),
och Göran Sigblad, OTB presenterade sitt förslag till styrelse för kommande
verksamhetsår.
Årsmötet beslutade att välja nedanstående styrelse för 2018:
Ordförande
Gudjon Karason, Össur Nordic (omval 2 år)
Ledamöter
Lars Adde, Camp Scandinavia (1 år kvar av mandatperioden)
Lennart Helgesson, Skaraborgs Ortopedservice SOSAB (1 år kvar av mandatperioden)
Björn Ståhlgren, VGR (omval 2 år)
Martin Porelius, Aktiv Ortopedteknik Dalarna (1 år kvar av mandatperioden)
Björn Klaveness, Klaveness (omval 2 år)
André Johannesson Otto Bock Scandinavia (Nyval fyllnadsval 1 år)
14. Val av revisor samt suppleant
Årsmötet beslutade att till ordinarie revisor utse godkända revisorn Ulf Johansson och
till suppleant utse auktoriserade revisorn Håkan Fjellner. Båda från Finnhammars
Revisionsbyrå.
15. Val av ledamöter i valkommittén, varvid en sammankallande
Årsmötet beslutade att till valkommitté välja Göran Sigblad OTB (som
sammankallande), och Göran Andersson, Code of Practice
16. Firmatecknare

Årsmötet beslutade att föreningens firma skulle tecknas, utöver styrelsen i sin helhet
av Klas Elm eller ordförande, var för sig. Klas Elms teckningsrätt gäller löpande
förvaltning som regleras av ABL 8 kap 29 §.

Föreningsfrågor i anslutning till verksamheten:
17. Branschstatistik
Göran Sigblad presenterade en Branschstatistik som medlemsföretagen varit med om
att ta fram. De medlemmar som deltagit är: Aktiv Ortopedteknik, Ortopedteknik
Blekinge, Ortopedteknik Sahlgrenska, SOSAB, TeamOlmed, och Linds Ortopediska.
Statistik kommer att skickas ut till deltagande enheter inom kort. Till övriga enheter
distribueras statistiken i Augusti.
Beslut:

att fortsätta med Branchstatistik för innevarande år i samma omfattning som den
nyligen framtagna statistiken, med förhoppning att vi kan närma oss 100%
18. Arbetsgrupp för fortbildning av Ortopedingenjörer
Göran Sigblad och Cecilia Carlsson informerade om arbetsgruppens arbete.
Årsmötet var positiv till den modell som arbetsgruppen presenterade. Styrelsen har
beslutat att en mindre arbetsgrupp ska fortsätta arbetet och utveckla modellen samt ta
fram förslag på några utbildningar att starta med. Årsmötet uttryckte sitt gillande för
det fortsatta arbetet.
19. Arbetsgrupp för enkät om värdet av Ortopedteknik
Louise Klevbo presenterade arbetsgruppens arbete, som har lett fram till ett förslag på
en enkät. Enkäten bygger mycket på Kvalitetsregistret Hörselbrons enkät, men är
kompletterad och omskriven för att passa för vårt område. Arbetsgruppen har tagit
hjälp av Peter Hultqvist, Hörselbron och Gustav Jarl, Ortopedteknik Örebro. Om vi
skulle kunna etablera ett kvalitetsregister på sikt som visar på värdet av
Ortopedtekniska lösningar så skulle det vara till stor hjälp för att utveckla
Ortopedteknik i framtiden i Sverige. Det visar sig i samtalen med Hörselbron att flera
Landsting idag är de som betalar för att genomföra och sammanställa resultaten av
enkäterna. Det här kanske även skulle vara möjligt för OTB:s medlemmar.
Styrelsen har beslutat:
Att gruppen bör titta på om man ska ta med någon fråga om tillgänglighet och därefter
färdigställa enkäten.
Att gå ut med en förfrågan till medlemmarna att agera pilot och testa enkäten.
Styrelsen är positiv till en medfinansiering av en pilotstudie.
Årsmötet ställde sig mycket positiv till det fortsatta arbetet.
20. Arbetsgrupp för evidens
David Rusaw kompletterade sin presentation från förmiddagen och det gavs ytterligare
möjlighet att ställa frågor till David. Han poängterade att det är ett genombrott att
deltagare från olika huvudmän samarbetar och bidrager så positivt till arbetsgruppens
arbete. Han informerade också om att det nu är klart att det blir en Masterutbildning
inom ämnet assistive technology dit bl.a. Ortopedingenjörer kan söka, och att
Ortopedingenjörsprogrammet också ska köras på Engelska och då kunna ta emot
Internationella studenter. Årsmötet framförde att det skulle vara bra om det även fanns
en utbildningsort i mellansverige för att bättre kunna klara de rekryteringsbehov som
föreligger i mellan och nordsverige. David sade att det i nuläget inte föreligger såna
planer, men att flera av kurserna också ges med webseminar och användning av
modern teknik.
21. Samverkan med SOIF
Göran Sigblad redovisade resultatet av de möten som hållits med SOIF under
mellanperioden sedan förra mötet. Vi är fortfarande överens med SOIF om att gå vidare

och ta fram ett konkret förslag till Höstmötet. En PP med olika nyckelfrågor
presenterades för medlemmarna Bil. 1
Frågan diskuterades på nytt vid årsmötet och det framkom såväl synpunkter att det för
fr.a. SOIF:s del inte skulle vara positivt med ett samgående. Det framfördes också ett
flertal röster som menade att ett samgående var det enda rätta i den situation som nu
SOIF befinner sig i.
Styrelsen har beslutat att ta fram ett skarpt förslag till stadgar för
paraplyorganisationen med arbetsnamnet Ortopedteknik Branschen. Ett parallellt avtal
som reglerar vissa nyckelfrågor mellan OTB och SOIF ska också tas fram. Styrelsen
har gett Göran Sigblad i uppdrag att ta hjälp av Klas Elm på Branschkansliet för att
upprätta dessa dokument. Planen är således att OTB:s medlemmar, såväl som SOIF:s
medlemmar ska få ta del av och besluta om ett konkret förslag vid kommande
höstmöte i september 2018.
22. Höstmötet 2018
Göran Sigblad informerade att mötet kommer hållas torsdag den 6/9 2018. Lokalen
blir på Tivoli Kongresscenter i Köpenhamn vid det Nordiska mötet. Tiden blir mellan
17.00-19.30 och då har det anslagits tid för alla föreningar från de nordiska länderna.
Det innebär sannolikt att även SOIF kommer ha sitt möte under samma tid, varför det
tyvärr blir svårt att dubblera. I ock med detta höstmöte har OTB valt att inte lägga ett
traditionellt höstmöte med externa föreläsare under 2018 utan rekommenderar sina
medlemmar att satsa på det nordiska mötet.
23. Information om utökat uppdrag att driva gåskola i Stockholm
Erik Bråkenhielm lämnade en information att Aktiv Ortopedteknik från den 1/9
kommer att ansvara för Gåskola och protesrehabilitering i Stockholm. Det är ett ansvar
som innebär en utökning av det ortopedtekniska området och som inte funnits för
privata entreprenörer sedan tidigare. Däremot finns det sedan många år t.ex. i
Göteborg. Erik påtalade att detta kanske kan leda till att det på sikt ger Ortopedteknik
möjlighet att svara för en större del av rehabiliteringskedjan även på andra orter.
24. Information angående Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar
Göran Sigblad berättade om hans och David:s medverkan i den hearing som
Socialstyrelsen ordnade i februari. Nästa steg är att sätta samman expertgrupper som
ska komma med förslag till revisionen. Det har visat sig vara väldigt svårt att ta sig in i
expertgrupperna.Vi diskuterar att ta reda på vilka som sitter med i de olika
expertgrupperna för att visa att vi är intresserade att medverka i frågor som rör oss.
25. Information angående legitimation av Ortopedingenjörer utan examensbevis
Göran Sigblad nämnde om sina olika kontakter med Socialstyrelsen. Inget har hänt
ännu, vi kan bara vänta på att myndigheten ska agera.
26. Information angående Nationella kunskapsstyrning
Göran Sigblad lämnade en information från en utbildningsdag arrangerad av Dagens
Medicin. Nationell kunskapsstyrning är ett megaprojekt som alla landsting har
engagerat sig i. Där kommer man försöka samla olika kunskapsstöd, riktlinjer,
kvalitetsregister mm. Avsikten är att samla resurserna och att det ska bli effektivare att
sprida arbetet till de olika landstingen. Avsikten är också att det ska leda till en
effektivare spridning av kunskap och säkra ambitionerna om God och säker vård. OTB
ska följa detta och Göran Sigblad ska underrätta sig om hur vi kan medverka i arbetet.

27. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes till mötet
28. Nästa möte
Torsdag den 6/9 vid det Nordiska mötet i Köpenhamn.

29. Sammanträdets avslutande
Mötesordförande Lars Adde tackade de närvarande för mötet och förklarade OTB:s
årsmöte avslutat.
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