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Välkomna till Dialogmöte tisdag den 16 November 2021 med Ortopedtekniska Branschrådet  

 

Det Ortopedtekniska Branschrådet är branschföreningen för ortopedteknik. Vårt mål är att svensk 
ortopedteknik även i framtiden räknas som en av de bästa i världen, och vi tror att det förutsätter en 
konstruktiv dialog mellan patienter, beställare, upphandlare och leverantörer/utförare. Målet är att 
goda exempel sprids och att dialogen uppmuntrar nytänkande och förnyelse i upphandlingar.  

OTB vill därför inbjuda till Dialogmöte där följande frågor är i fokus under dagen:  

 
MDR, Medical Device Regulation. 
EU förordningen började gälla i maj 2021. Vi kommer att belysa hur branschen agerar på den nya 
förordningen och vilka mått och steg som tagits för att uppfylla kraven.  

Branschstatistik.  
Vi kommer presentera övergripande statistik om branschen under de senaste fyra åren.  

Forskningsstudie angående hur patienter ser på värdet av ortopedtekniska lösningar. 
OTB har genomfört en mycket spännande pilotstudie där ca 500 patienter svarat på en enkät med 
frågor hur de upplever värdet i vardagen av sina ortopedtekniska hjälpmedel. Nu går arbetet vidare 
med en forskningsstudie som drivs av Professor Nerrolyn Ramstrand vid Hälsohögskolan i Jönköping 
och omfattar stora delar av de ortopedtekniska serviceenheterna i Sverige. Vi presenterar resultatet av 
pilotstudien och hur studien genomförs. 

Nya ortopedtekniska utbildningar 
Hälsohögskolan i Jönköping har startat två nya ortopedtekniska utbildningar. Mastech, ett tvåårigt 
Masterprogram för Ortopedingenjörer och Maskiningenjörer. Fotortist, en tvåårig utbildning som 
fokuserar på nedre extremitetens sjukdomar. Hälsohögskolan informerar om dessa båda utbildningar 
som kommer ge branschen ett värdefullt tillskott på ny kompetens. 
 
Förskrivning av ortopedtekniska hjälpmedel med hög komplexitet (dyra hjälpmedel) 
Det finns idag inget enhetligt sätt att beskriva och lämna underlag för en region att ta beslut. OTB 
startade därför en arbetsgrupp med målet att skapa en vägledning för en framtida likabehandling vid 
den här typen av frågor. Arbetsgruppen enades i en processmodell som lämpar sig vid förskrivning till 
en individuell patient. Modellen presenteras och det ges möjlighet till dialog. 

Mjuka ortoser – ska de alltid bekostas av patienten själv ? 
Regelverken i svenska regioner hanterar mjuka ortoser i stort sett lika. De betalas av patienten själv. 
För patientgrupper som t.ex. Ehlers danlos syndrom innebär det ofta stora kostnader över tid. 
Samtidigt har det visat sig i en studie att patienterna har stor nytta av sina ortoser. Är det rimligt att 
patienter med stora behov ska stå för hela kostnaden själva ? Vi får en presentation av den 
genomförda studien och möjlighet till en dialog i frågan. 

Ortopedtekniska nyheter – ny teknik 
Några av OTB:s medlemsföretag redovisar ny teknik som är banbrytande och/eller möjliggör nya 
lösningar för patienter. Utmaningar runt tillgänglighet, jämlik vård och finansiering kommer 
diskuteras.  
 



Ortopedtekniska Branschrådet 

Box 22307    Fleminggatan 14, 8tr    SE-104 22 Stockholm    Tel 08-508 938 00    Fax 08-508 938 01    
 

Program:  
10.00-12.00 Dialogmöte  
12.00-13.00 Lunch 
13.00-14.00 fortsättning Dialogmöte 
14.30-16.30 OTB Höstmöte (enbart för OTB:s medlemmar) 
 
 
 
Plats för Dialogmötet:  F7 konferens, Fleminggatan 7, Stockholm 
 
Dialogmötet inkl. lunch är kostnadsfritt för OTB:s medlemmar och personer inom regioner som 
hanterar upphandlingar och uppföljning av Ortopedtekniska service och produktavtal. Möjlighet finns 
också för övriga att deltaga mot en kostnad av 1000 SEK per deltagare. 
 

Sista anmälningsdag är Tisdag den 26 oktober.   Anmälan är bindande och görs via 

länken. 

 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=2010fa1567a8 
 
 
 
Välkomna!  
 
Göran Sigblad, OTB 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=2010fa1567a8

