VERKSAMHETSBERÄTTELSE
ORTOPEDTEKNISKA BRANSCHRÅDET
Artonde verksamhetsperiod
2016-01-01 - 2016-12-31
Ortopedtekniska Branschrådet konstituerades den 27 november 1997.
Denna verksamhetsberättelse avser perioden 2016-01-01 - 2016-12-31

Ortopedtekniska Branschrådets

ORGANISATION
Medlemmar
Ortopedtekniska Branschrådet bestod vid verksamhetsperiodens utgång av 23 ortopedtekniska
verksamheter, varav 5 Serviceföretag, 13 Leverantörsföretag och 5 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
Fredrik Skepp, Otto Bock Scandinavia
Lennart Helgesson, Skaraborgs Ortopedservice SOSAB
Björn Klaveness, Klaveness Footwear AB
Martin Porelius Aktiv Ortopedteknik Falun
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 Agneta Larsen. Kansliet är
beläget på Näringspunkten/Branschkansliet, Klara Norra Kyrkogata 31 i 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 27 april på OTB:s kansli i Stockholm.
Dagen inleddes med Seminarium 1: Streckkoder – för att öka effektivitet och kvalitet med
GS1, Seminarium 2: Nationellt Kunskapsstöd, kliniska riktlinjer och checklistor. Nu arbetar
vårdsverige hårt för att höja kvaliteten på vården med Mats Bojestig och Seminarium 3: Vilka
frågor står högt på agendan hos våra andra Nordiska Branschorganisationer.

Sammanträden
Föreningen har under verksamhetsåret haft två medlemsmöten:
2016-04-27 Årsmöte hölls på OTB:s kansli, Näringspunkten/Branschkansliet i Stockholm.
2016-10-26 Höstmöte hölls på Stockholm Conference i Stockholm.
Sammanträdena är öppna för alla medlemmar.
Styrelsen för det Ortopedtekniska Branschrådet har haft 5 protokollförda möten plus ett per
capsulam möte under verksamhetsåret; 27 januari, 15 mars, 18 april (per capsulam), 24 maj, 6
september och 26 oktober.

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

Ortopedtekniska Branschrådets
VERKSAMHET
Som service åt medlemsföretagen genomfördes nedanstående verksamhet under 2016.

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; Upphandling, och
Streckkoder Under 2016 har arbetsgrupper för OTB-SOIF och Produktupphandling
tillkommit.
Arbetsgrupp Upphandling
Claes Esplund, DJO Nordic
Göran Andersson, Code of practice
Camilla Johnsson, Camp
Lars Wallsten, TeamOlmed
Isak Haapaniemi, Fillauer

Uppdrag: Stöd för upphandlare

Fredrik Skepp, OttoBock
Göran Sigblad, OTB
Ortopedtekniska Branschrådet är ett oberoende forum för att driva branschen framåt. Under
hösten 2015 formades en arbetsgrupp för att på styrelsens uppdrag forma ett idédokument
som ger OTB:s syn på kommande upphandlingar.
Gruppen redovisade under 2016 ett idédokument om serviceupphandlingar som styrelsen
ställde sig bakom och detta ledde bl.a. till en debattartikel i Dagens Medicin under 2016.

Arbetsgrupp Streckkoder

Uppdrag: Gemensam standard

OTBs representanter:
Stefan Sanfridsson, TeamOlmed
Magnus Rosenberg, Fillauer
Fredrik Rosenbeck, Camp
Kjell-Inge Spetz, Klaveness
Ole Hansen, DJO
Roger Evhammar. MediRoyal
Salem Taewolde, Össur
Jeannie Öhman, OttoBock
Thomas Hammarlund, Embreis
Robert Jansheden, Erimed
Göran Sigblad, OTB
Efter önskemål från Stefan Sanfridsson TeamOlmed bildades en arbetsgrupp för att om
möjligt enas i en standard inom branschen för att märka produkter med streckkoder.
Gruppen har gjort en inventering av vilka koder som leverantörerna använder och under 2016
fortsatte gruppen med bl.a två möten hos GS1. Målet är att kunna presentera ett dokument
som pekar på en standard under första halvan av 2017.

Arbetsgrupp OTB-SOIF

Uppdrag: Utvärdera och komma med förslag till ett ev.
samgående med SOIF

OTBs representanter:
Anton Johannesson, Össur
Lars Adde, Camp
Göran Sigblad, OTB
SOIF har via deras ordförande hört sig för om OTB kan vara intresserad av ett samgående
med SOIF.
Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag som lämnats till OTB styrelsen. Gruppen har fetr
medlemsmötet i oktober fått medlemmarnas mandat att gå vidare. SOIF och OTB har träffats
och under 2017 är målet att ett gemensamt förslag ska utarbetas som respektive förening får ta
ställning till.

Arbetsgrupp Produktupphandling

Uppdrag: Stöd för upphandlare,
Upphandlingsrekommendationer – Produktupphandlingar av
Ortoser i helfabrikat.

OTBs representanter:
Göran Sigblad, OTB
Ulf Odenblad, Embreis
Siv Berthagen, Camp
Brita Tengelin, VG Region
Claes Esplund, DJO
Jan Häggström, JHinova
Tony Norrby, Klaveness
Lars Wahlgren, Aktiv Ortopedteknik Sörmland
Bahar Aldur, Otto Bock
Mats Bergman, Team Olmed
Arbetsgruppen har haft två fysiska möten och två telefonmöten. Gruppen har arbetat med
målsättningen att kunna presentera ett idédokument om produktupphandlingar under våren
2017.

Branschdirektör
Styrelsen beslutade under våren 2015 att inrätta en arvoderad tjänst 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. Mötet gav positiv respons från deltagarna och ett nytt möte planeras
under april 2017. Vid mötet framkom bl.a. att tydlighet vid upphandlingar och uppföljning är
två mycket viktiga delar för att båda parter ska bli nöjda.

Patientenkät
OTB:s medlemmar enades om en enkät för att mäta patientnöjdhet. Den enkät som valdes
heter Opus.

Samverkan med SOIF i höstmötet
OTB samverkade under 2016 med SOIF (Sveriges Ortopedingenjörers förening) genom att
arrangera en gemensam utbildningsdag för OTB:s och SOIF:s medlemmar. Mötet gav mycket
positiv feedback från deltagare och utställare.

Branschstatistik
OTB:s medlemmar enades om att presentera en första branschstatistik som avser 2016 med
nyckeltal från medlemmarnas serviceenheter.

Medlemmar
OTB har arbetat aktivt med att få fler medlemmar till föreningen, och under 2016 anslöt sig
flera nya medlemsföretag.

Kontakter med myndigheter
Föreningen 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.

Kontakter med patientorganisationer
Föreningen har under 2016 etablerat kontakter med flera patientorganisationer för att
samverka i frågor som rör den Ortopedtekniska branschen.

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 2017
Styrelsen

