
Positivt på OTB:s dialogmöte 

 

Ett 60-tal personer hade slutit upp på OTB:s dialogmöte i Stockholm. Programmet började 

Gunilla Malmborg särskild utredare på Regeringskansliet som berättade om de förslag som 

den pågående Hjälpmedelsutredningen kommer att lägga inom kort. Förslagen som 

presenterades: 

- Förändring i Hälso och sjukvårdslagen där det ska förtydligas att medborgarnas behov 

ska vara vägledande för hjälpmedel. 

- Hjälpmedel för fritidssysselsättningar ska kunna förskrivas 

- Reglering och jämställning av avgifter 

- Det införs en statlig uppföljning av hjälpmedel liknande öppna jämförelser 

- Kommunernas rehabkompetens ska förstärkas 

 

Därefter följde en genomlysning av den upphandlingsmodell som Stockholm har använt vid 

sina senaste upphandlingar av Ortopedteknisk service. Göran Sigblad intervjuade personer 

som representerade olika intressenter. De perspektiv som lyftes fram var: 

- Remittentperspektivet  Christina Ragnö 

- Utförarperspektivet   Erik Bråkenhielm  

- Patientperspektivet   Marie Wickström, Johan Gunnarsson 

- Beställarperspektivet  Anna Breuer 

Den samlade uppfattningen från de olika intressentperspektiven var att den modell som 

Stockholm valt att använda vid upphandling av Ortopedteknisk service är en välfungerande 

modell. Möjligheten att flera aktörer kan finnas skapar positiva effekter på flera centrala 

områden, men kräver att beställaren har välfungerande administrativa registrerings och 

uppföljningssystem. 

    

Efter en välsmakande lunch informerade Marie Wikström om Excenter och deras funktion 

som en central expertenhet för personer med dysmeli. Verksamheten är samlokaliserad med 

Bäcke Diakoni:s gåskola i Bergshamra och patienter från hela landet är välkomna till enheten. 

 

Kanslichef Agneta Rönnqvist berättade om Personskadeförbundet RTP:s aktuella frågor. 

Bland annat har man aktiverat en Avdelning för amputerade där ett projekt har startat med 

Marit Sundin som projektledare. Ambitionen är att skapa ett nätverk med coacher för 

amputerade över hela landet. Coacher som ska kunna vara förebilder och hjälpa nyamputerade 

i olika livssituationer. 

 

Som sista punkt presenterade Göran Sigblad och Ulf Odenblad intentionerna i det nyligen 

framtagna idédokumentet om produktupphandlingar. När styrelsen gjort eventuella justeringar 

i dokumentet, så kommer det att läggas upp på hemsidan. Medlemmarna kan då få möjlighet 

att sprida dokumentet till upphandlare på landsting och regioner. 

 

 


