Protokoll
från seminarium och årsmöte med Ortopedtekniska Branschrådet,
Onsdagen den 24 April 2019,
Branschkansliet Stockholm
SEMINARIUM kl. 10.00 – 14.00
MDR
Erik Hägerdal Region Stockholm och Göran Andersson CoP gav en presentation om de
kommande nya EU reglerna för medicintekniska produkter som träder i kraft 2020. Det finns
fortfarande en osäkerhet i en rad frågor t.ex. hur rapporteringen produkter ska göras i den nya
databasen EUdamed. OTB kommer att följa frågan fortsättningsvis och försöka få till en
dialog med Läkemedelsverket.
Evidens
OTB:s evidensarbete som lett fram till en vetenskaplig artikel presenterades av Anton
Johannesson. Arbetsgruppen bestående av Ortopedingenjörer från flera av OTB:s
medlemsenheter har gjort en systematisk review över kliniska riktlinjer i de nordiska länderna
avseende knäartros. Artikeln förväntas bli publicerad i vetenskaplig tidskrift under 2019.
OTB statistik
Gudjon Karason presenterade OTA branschens statistik för 2018. Det är tredje året som OTB
genomför denna insamling av statistik. Täckningsgraden (dvs. de som lämnat uppgifter) är ca
81% av totala OTA branschen i Sverige. Vi börjar nu kunna se vissa trender över tid.
Uppföljning av serviceavtal
Hur skulle branschen vilja att de ortopedtekniska serviceupphandlingarna utfördes? Det var
en fråga som André Johannesson Aktiv Ortopedteknik och Lars Wallsten TeamOlmed ställde
som en slutkläm på sin presentation över bra och dåliga upphandlingar de senaste åren. Även
om den inte är perfekt så angavs Stockholmsupphandlingen som i varje fall den man helst
skulle vilja att fler använde som mall för upphandling av ortopedteknisk service. Dom pekade
också på OTB:s idédokument om upphandlingar som finns både för service och
produktupphandlingar.
Tullrevision
Vid mötet framkom att Tullverket genomför en omfattande tullrevision av de ortopedtekniska
leverantörsföretagen. Godtyckliga beslut kan medföra importkostnader på upp till 12% i tull.
Tomas Hammarlund på Embreis delgav sina erfarenheter vid mötet och ställde frågan:
Finns intresse för en gemensam dialog?
•
Samla den gemensamma informationen vi har?
•
Kan vi påverka tullens bedömning?
Det framkom tydligt att det finns intresse att OTB samordnar ett möte för intresserade
medlemmar i den här frågan.

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

Mötets öppnande
Ordförande Gudjon Karason hälsade de närvarande välkomna.
1. Föregående protokoll
Protokoll från Höstmöte 2018-09-05 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
Gudjon Karason 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
André Johannesson utsågs att jämte mötets ordförande Gudjon Karason justera dagens
protokoll.
7. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.
8. Medlemsfrågor
Ortopedtekniska Branschrådet bestod vid verksamhetsperiodens utgång av 27
ortopedtekniska verksamheter, varav 5 Serviceföretag, 17 Leverantörsföretag och 5
Offentligt drivna ortopedtekniska verksamheter. Därefter har en ny medlem tillkommit
sedan förra mötet
9. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse och resultat och balansräkning
Föreningens verksamhetsberättelse samt årsredovisning med resultat- och
balansräkning hade skickats ut till medlemmarna före mötet. Gudjon Karason
presenterade utdrag från dessa båda dokument.
Verksamhetsberättelse 2018 se bilaga 2
Resultat och balansräkning 2018
- Föreningen ger ett överskott för 2018, se bilaga 3

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 2019:
Ordförande
Gudjon Karason, Össur Nordic (1 år kvar av mandatperioden)
Ledamöter
Lars Adde, Camp Scandinavia (Omval 2 år)
Björn Ståhlgren, VGR (1 år kvar av mandatperioden)
Björn Klaveness, Klaveness (1 år kvar av mandatperioden)
André Johannesson Otto Bock Scandinavia (Omval 2 år)
Jessica Boström, Lindhe extend (Nyval 2 år)
Christian Hjortgaard DJO Global (Nyval 2 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, och Göran
Andersson, Code of Practice (sammankallande),
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
Gudjon Karason tog upp ett resonemang om den branschstatistik som presenterades
under dialogmötet. Frågan hur vi ska gå vidare diskuterades. Bilaga 4.
Beslut:

att fortsätta med Branschstatistik för innevarande år, och att styrelsen arbetar vidare
med frågan hur vi ska gå vidare. Styrelsen välkomnar och tar tacksamt emot idéer från
medlemmarna före mötet i början av september.
18. Arbetsgrupp för fortbildning av Ortopedingenjörer
Göran Sigblad visade på de två utbildningar som annonserats som ett resultat av
arbetsgruppens arbete. I nuläget saknas några anmälningar för att kurserna ska
genomföras som planerats.
19. Arbetsgrupp för enkät om värdet av Ortopedteknik
Tobias Gullberg Branschkansliet informerade om hur pilotprojektet nu går vidare.
Aktiv Stockholm och TeamOlmed Stockholm är deltagare i pilotprojektet.
1000 patientdata är insamlade och enkäter kommer skickas ut under maj. Vi räknar
med att resultat kan sammanställas i augusti/september. Därefter bör vi kunna dra
lärdom och erfarenheter av såväl enkätfrågor och metod för vidare beslut.
20. Arbetsgrupp för evidens
Göran Sigblad nämnde att David Rusaw hört av sig och frågat om OTB är intresserade
av att starta ett nytt evidensarbete på liknande sätt som det som nu genomförts.
Styrelsen är positiv till detta, men ännu har inget konkret ämne presenterats för
styrelsen att ta ställning till.
21. Samverkan med SOIF
Vid höstmötet i september 2018 presenterades att SOIF:s medlemmar sagt nej till ett
samgående mellan föreningarna. Det har inneburit att den frågan är nedlagd.
22. Höstmötet 2019
OTB och SOIF:s styrelser har beslutat att arrangera ett gemensamt höstmöte och
fortbildningskonferens 2019. Göran Sigblad informerade om det kommande
höstmötet, som arbetsgruppen (GS, Ulf Odenblad, Samuel Carlsson, Rickard
Bergman) annonserat kommer att bli i Jönköping den 5-6/11.
GS visade ett preliminärt program avseende hållpunkter.
GS redovisade styrelsens tanke att företagen kan erbjudas hålla workshops under
tisdag em före årsmötena. Gärna workshops som körs i repris under eftermiddagen.
GS kommer att undersöka med Elmia om tillgång på rum för detta, och efter
avstämning med arbetsgruppen skicka ut en intresseanmälan till företagen så snart
som möjligt. När det bekräftats att ett företag genomför workshop bjuder respektive
företag in till deras workshop.
Blir det ett stort intresse för workshops övervägs att starta konferensen med lunch på
tisdagen.

23. Information angående nationellt traineeprogram för Ortopedingenjörer
GS presenterade det traineeprogram som arbetsgruppen arbetat fram för styrelsen. Bil
5.
Programmet ska ses som ett basprogram med minimumnivåer. Det står varje enhet fritt
att lägga till och utöka programmet med egna aktiviteter.
24. Information angående Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar
Göran Sigblad berättade att en grupp Ortopedingenjörer hade utsetts av att
representera branschen vid den kommande revisionen av riktlinjer. Det noterades att
detta är första gången som branschen blivit tillfrågad vid den här typen av nationella
aktiviteter. Vi har i nuläget ingen information om arbetet har påbörjats.
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 om möte med OVL:s styrelse
Gudjon Karason lämnade en information från ett tillfälle i februari när OVL
(Ortopediske verkstäders landsförbund, Norge). hade bjudit in OTB:s styrelse till ett
samråd och erfarenhetsutbyte i Oslo. Det som stod högst på agendan är att OVL vill
verka för ytterligare en Ortopedingenjörsutbildning i Norge. Den planeras till
Trondheim. OTB har ställt sig positiv till satsningen som ska placera flera instanser
före den kan bli verklighet. OTB ser fortfarande utbildningen i Jönköping som vår
prioritet, men anser att utbildningen i Trondheim kan bli ett bra komplement för att
hjälpa till att åtgärda det underskott på Ortopedingenjörer som finns både i Sverige
och Norge. I övrigt diskuterades frågor om finansiering och hur branschen i respektive
land utvecklas. Mötet beslutade att ett samråd ska hållas 1 gång/år och att även
branschföreningen i Danmark ska inbjudas att deltaga.
27. Övriga frågor
- GS informerade om det kommande Masterutbildningen i assistive technology som
planeras vid Hälsohögskolan i Jönköping med start hösten 2020. Programmets
intentioner verkar vara att fokusera på produktutveckling, men att också innefatta
processer, metodutveckling och systemtänkande.
Hälsohögskolan har också inbjudit till en workshop den 14 maj.
GS meddelade också att HHJ nu fått en förklaring på anledningen till avslag för
utbildning till Fotortist, Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan bjudit in till ett möte
i början av Juni för att diskutera behovet av yrkesgruppen Fotortist. GS och några
ytterligare personer från branschen kommer att representera den ortopedtekniska
branschen på mötet.
- Tullverket
Det sker en omfattande tullrevision av vår bransch och styrelsen har sagt sig positiv
till att OTB erbjuder ett möte under våren för att ha en gemensam dialog och dela
erfarenheter i den här frågan som är mycket viktig för alla aktörer i branschen och de
som betalar för ortopedtekniska hjälpmedel.
28. Nästa möte – höstmötet 2019
Torsdag den 5/11 vid det fortbildningskonferensen i Jönköping.

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