VERKSAMHETSBERÄTTELSE
ORTOPEDTEKNISKA BRANSCHRÅDET
Tjugoförsta verksamhetsperiod
2019-01-01 - 20190-12-31
Ortopedtekniska Branschrådet konstituerades den 27 november 1997.
Denna verksamhetsberättelse avser perioden 2019-01-01 - 2019-12-31

Ortopedtekniska Branschrådets

ORGANISATION
Medlemmar
Ortopedtekniska Branschrådet bestod vid verksamhetsperiodens utgång av 31 ortopedtekniska
verksamheter, varav 5 Serviceföretag, 20 Leverantörsföretag och 6 Offentligt drivna
ortopedtekniska verksamheter.

Styrelsen
Under verksamhetsperioden har följande personer varit verksamma i Ortopedtekniska
Branschrådets styrelse
Ordförande Gudjon Karason, Össur Nordic
Ledamöter Lars Adde, Camp Scandinavia
Björn Stålgren, Ortopedteknik, VGR Gbg
Björn Klaveness, Klaveness Footwear
André Johannesson, Otto Bock
Jessika Broström, Lindhe extend
Christian Hjortgaard, DJO Global
Adjungerad: Göran Sigblad, Branschdirektör

Revisor
Ordinarie revisor har varit den godkände revisorn Ulf Johansson, med den auktoriserade
revisorn Håkan Fjelner som suppleant. Båda från Finnhammars Revisionsbyrå.

Kansli
Föreningens angelägenheter har under året handlagts av Ortopedtekniska Branschrådets
kansli: Branschdirektör Göran Sigblad, VD Klas Elm och assistent Sussie Bierbum. Kansliet
har varit beläget på Näringspunkten/Branschkansliet, Klara Norra Kyrkogata 31 i Stockholm.
Under början av 2020 har kansliet flyttat till Fleminggatan 7, Stockholm.

Föreningen på Internet
Ortopedtekniska Branschrådet har sin hemsida på www.ot-branschen.se. Hemsidan syftar till
att ge information om ortopedteknikens betydelse för hälso- och sjukvården samt ge
information om OTB. Innehållet uppdateras kontinuerligt av Branschdirektören.

Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls den 23 April på Branschkansliet i Stockholm i anslutning till
Dialogmötet
Dagen inleddes med Seminarium 1: MDR förordningen, 2. OTB:s evidensarbete, 3. OTB
statistik, 4. Uppföljning av serviceavtal
Efter seminarierna höll föreningen sitt ordinarie årsmöte med verksamhetsrapportering.

Sammanträden
Föreningen har under verksamhetsåret haft två medlemsmöten:
2019-04-23 Årsmöte hölls på Branschkansliet i Stockholm i anslutning till Dialogmötet.
2019-11-05 Höstmöte hölls i anslutning till de Ortopedtekniska Branschdagarna.
Sammanträdena är öppna för alla medlemmar.
Styrelsen för det Ortopedtekniska Branschrådet har haft 4 protokollförda möten under
verksamhetsåret.

Föreningens ekonomiska ställning
Föreningens ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkning.

Ortopedtekniska Branschrådets
VERKSAMHET
Som service åt medlemsföretagen genomfördes nedanstående verksamhet under 2019.

Aktuella lagar och utredningar
Föreningen följer kontinuerligt utvecklingen lagar och regler som berör förutsättningarna för
branschens medlemsföretag att fungera som vårdgivare.

Arbetsgrupper
Olika arbetsgrupper har arbetat på uppdrag av föreningens styrelse; Fortbildning för
Ortopedingenjörer, Branschstatistik,. Evidens, Enkät för att visa på värdet av ortopedteknik..
Tullverket, Fotortist, Mastech,
Arbetsgrupperna har haft både fysiska möten och telefonmöten. En fortbildning för
Ortopedingenjörer i patientpsykologi ooch delaktighet genomfördes hösten 2019.. Vidare har
ett pilotprojekt för att testa enkäten som speglar värdet av ortopedteknik genomförts under
2019. Vidare arbete för att mäta med enkäten på bredare front pågår. En arbetsgrupp har
träffat tjänstemän på Tullverket vid några tillfällen för att försöka få en ändring till stånd efter
de momsförändringar som påförts flera distributörer efter Tullverkets momsrevisioner. Vidare
har OTB medverkat i nätverksmöten som Läkemedelsverket anordnat med anledning av den
nya MDR förordningen för medicintekniska produkter. Ett närmare samarbete med OVL som
är OTB:s systerorganisation i Norge har inletts. OTB har medverkat i advisory board för de
nya utbildningarna Fotortist och Mastech vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Branschdirektör
Styrelsen beslutade under våren 2015 att inrätta en arvoderad deltidstjänst som
Branschdirektör. Tjänsten tillsattes under senare delen av Augusti med Göran Sigblad. Team
Olmed finansierade tjänsten t.o.m. mars månad 2016, och därefter har OTB tagit över
finansieringen av tjänsten.

Dialogmöte
OTB anordnade ytterligare ett dialogmöte för medlemmar och upphandlingsansvariga på
Landsting och regioner i april 2019 i Stockholm. Mötet gav positiv respons från deltagarna
och ett nytt möte planerades under april 2020. P.g.a. den pågående Coronakrisen har OTB
blivit tvingade att flytta fram mötet.

Höstmötet
2019 genomförde OTB ett kombinerat höstmöte och Branschdagar tillsammans med SOIF.
Mötet hölls i Jönköping och samlade 17 utställare och sammanlagt ca 150 deltagare. Ett
liknande möte planeras under hösten 2020.

Branschstatistik
OTB:s medlemmar enades om att fortsätta med branschstatistik som avser 2019 med
nyckeltal från medlemmarnas serviceenheter.

Medlemmar
OTB har arbetat aktivt med att få fler medlemmar till föreningen, och under 2019 anslöt sig
ytterligare tre medlemmar en OTA och två distributörsföretag.

Kontakter med myndigheter
Föreningen har haft löpande kontakter med olika myndigheter i avsikt att göra OTB känd hos
dessa myndigheter och bli en mer naturlig part vid utredningar mm som berör ortopedteknik.

Nationella riktlinjer
Som en effekt av arbetet med att göra branschen känd har OTB nu fått med flera
representanter i det arbete som görs i Socialstyrelsens revision av de nationella riktlinjerna för
rörelseorganens sjukdomar

Kontakter med de Ortopedtekniska utbildningarna
Styrelsen i OTB har haft löpande kontakter och samråd med Hälsohögskolan i Jönköping och
dess olika ortopedtekniska utbildningar.

SLUTORD
Ortopedtekniska Branschrådet har under året ytterligare stärkt sin ställning som
branschorganisation.
Styrelsen vill slutligen tacka alla dem som under verksamhetsåret bidragit till det goda
samarbetet inom föreningen.
Stockholm i april 2020
Styrelsen

