Frågor & Svar:
Branschdirektör för OTB
28 februari 2016

I augusti 2015 tillsatte styrelsen för OTB en specifik roll som operativ
Branschdirektör. Syftet med denna roll är i första hand att göra OTB mer aktivt och
synligt under kommande år och framförallt driva utvecklingen av branschrådets
fokusområden. Nedan är en summering av ett antal frågor och svar rörande denna
nya roll inom OTB.

Varför en Branchdirektör?
Som ett led i att säkerställa den fortsatta utvecklingen av OTB:s verksamhet, och
inte minst maximiera utfallet av de initiativ och löpande projekt som drivs inom
organisationen, togs under hösten 2015 beslut om att tillsätta en dedikerad resurs.

Vilka konkreta uppgifter innefattar rollen?
Branschdirektören agerar på uppdrag av styrelsen och verkar för samtliga OTBmedlemmars intressen - oberoende av storlek och profil (ex service/produkt).
Branschdirektören leder och driver det övergripande arbetet inom organisationen,
bl.a. genom:


Sammankallande för styrelsen, diverse forum (ex dialogmöten) och OTB:s
fokusgrupper. Samt ansvarar för det löpande arbetet mellan OTB:s
huvudaktiviteter.



Skapa och upprätthålla externa relationer med relevanta och prioriterade
intresseorganisationer, beslutsfattare, statliga myndigheter,
patientföreningar och branschorgan.



Drivande av utvalda branschfrågor (fokusområden) – så som exempelvis
upphandlingsmodeller, rekryteringar, standarder.



Stöd och adderande av mervärde till medlemmarna, ex genom koordinering
av utbildningar, second opinion, etc.

Vem är Göran Sigblad?
Göran Sigblad har utsetts till OTB:s första Branschdirektör. Göran är
Ortopedingenjör (Hälsohögskolan Jönköping), har en Magisterutbildning i
ledarskap (Linköpings Universitet) och har över 20 års erfarenhet från den
ortopedtekniska branschen, både från privata sidan och från
landstingsverksamhet.
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Hur finansieras rollen?
Rollen, som uppskattas till en halvtidstjänst (50%), finansieras av OTB:s
medlemmar och är budgeterat för verksamhetsåret 2016. Nedlagd tid redovisas,
per månad, och faktureras via Göran Sigblads fristående konsultbolag.

Är Branschdirektören helt oberoende?
Utifrån den kravprofil styrelsen haft vid tillsättandet av tjänsten vore det en mer
eller mindre omöjlighet att kunna utse en person utan någon som helst historik
från medlemsbolagen. Med det sagt är Branschdirektören i allra högsta grad en
neutral representant för hela den ortopedtekniska branschen. Tillsammans med en
oberoende jurist är Branschdirektören även ansvarig för att säkerställa att
styrelsens agenda, samt specifika diskussionspunkter, även fortsättningsvis drivs i
enlighet med rådande föreskrifter inom konkurrenslagen.

Är rollen permanent?
Finansieringen, och därmed förutsättningarna för att kunna tillsätta en
Branschdirektör, bestäms helt av medlemsföretagen. Budgeten för rollen allokeras
med ett år i taget – dock har styrelsen e ambition av att positionen Branschdirektör
skall utvecklas till en permanent lösning. Rollen, med dess förväntningar och
resultat, utvärderas löpande tillsammans med medlemmarna och beslutas i
samband med avsedda medlemsmöten.

Kommer OTB att ha kvar en kansliroll?
Utvalda administrativa tjänster – så som exempelvis registerhantering, fakturering
och löpande operativa uppgifter – kommer fortfarande att beställas via ett externt
branschkansli.

Var är Branschdirektören placerad?
I syfte att kunna stödja och erbjuda support till samtliga medlemsföretag över hela
landet, är rollen som Branschdirektör helt mobil, och kommer ej vara fast placerad
vid något kontor.

Hur kan jag påverka OTB genom Branschdirektören och vilka typer
av frågor bör jag ta upp?
En utav de viktigaste uppgifterna för Branschdirektören är att fungera som en vital
kanal mellan medlemmarna och styrelsen. Detta gäller såväl önskemål och
synpunkter från våra medlemsföretag som för kommunicerandet av viktiga beslut
och initiativ som gäller hela organisationen. Under året kommer det att läggas en
stor vikt vid att ta tillvara på medlemmarnas engagemang, intresse, idéer och
förslag till kontinuerlig utveckling av OTB.

2/3

Således, oavsett om det handlar om specifika förbättringsförslag, insikter från
marknaden, eller om frågor kring verksamheten – tveka inte att höra av dig direkt
till Göran Sigblad via följande kontaktuppgifter:

Göran Sigblad
Branschdirektör
Ortopedtekniska Branschrådet (OTB)
Tel: 070-620 91 45
Epost: sigblad@ot-branschen.se

Styrelsen för Ortopedtekniska Branschrådet
Gudjon Karasson (Össur Nordic), Lars Adde (Camp Scandinavia), Fredrik Skepp
(Ottobock Scandinavia), Lennart Helgesson (Skaraborgs Ortopedservice), Anton
Johannesson (Össur Nordic), Björn Stålgren (Reg Västra Götaland), André
Skagervik (Ottobock Scandinavia), Göran Sigblad (OTB).

OTB representerar ca 50 ortopedtekniska enheter, både privata och offentligt
drivna, som är spridda över hela Sverige. Dessutom ingår ett 20 tal
leverantörsföretag i branschföreningen som förser de ortopedtekniska
serviceföretagen med helfabrikat, halvfabrikat, komponenter eller råvaror. Våra
medlemmar står för mer än 90% av de ortopedtekniska insatser som görs i Sverige.
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