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Vision

• Växande, lönsam och attraktiv ortopedteknisk bransch

• Ortopedteknik som större, tydligare och integrerad del av vårdkedjan

• Beslutsfattare, betalare och remittenter vet om och tror på 
ortopedteknikens värde i sjukvården

• Jämlik vård med hög delaktighet och nöjda patienter

• Kunskapsnivån i branschen är hög



OTB:s Syfte

1. Utveckla den Ortopedtekniska branschen

2. Företagsneutral samarbetspartner/remissinstans till 
myndigheter

3. Påverka tillämpning och genomförande av upphandlingar

4. Lyfta fram och marknadsföra värdet av Ortopedtekniska 
lösningar

5. Arbeta för att behålla offentlig finansiering av ortopedtekniska 
hjälpmedel

6. Forum för samarbete och synergier i branschfrågor mellan 
medlemsföretagen

7. Stötta fortbildning och kunskapsutveckling



Långsiktiga mål 
• För branschen

• Ökad branschvolym och acceptabel lönsamhet
• Säkerställa offentlig finansiering av ortopedtekniska hjälpmedel
• Samla tillförlitlig branschstatistik
• Skapa transparenta nyckeltal för patientnytta och nöjdhet
• Skapa och tydliggöra evidens för branschen
• Säkerställa samarbete med och mellan yrkesföreningar
• Agera för att branschen har hög status och är attraktiv att arbeta i
• Tydliggöra och höja kompetens och utbildningsnivå inom branschen
• Ta initiativ till gemensamma tolkningar av lagar och regelverk

• Upphandlingar
• Påverka form för upphandlingar – vårdval och möjlighet för patienten att välja mellan flera aktörer
• Säkerställa patientens bästa
• Säkerställa att det inte fokuseras enbart på pris

• Patientnytta
• Gemensamma patientenkät/patientundersökningar
• Branschen strävar mot en jämlik vård inom ortopedteknik i Sverige
• Valfrihet för patienter att välja utförare utanför den egna regionen
• Öka patienternas möjlighet att påverka och vara delaktig



Långsiktiga mål och aktiviteter 2022
Upphandlingar

B 1. Påverka form för upphandlingar – vårdval och möjlighet för patienten att välja 
mellan flera  aktörer

• Se över idèdokumentet för upphandlingar, först via styrelsen. 

• Aktivt använda dokumenten i de tjänste/produktupphandlingar som sker under 
2022. 

• Utvärdera effekten eller brist på effekt. 

B 2. Säkerställa patientens bästa (se ovan)

B 3. Säkerställa att det inte fokuseras enbart på pris (se ovan)

Patientnytta

C 1. Gemensamma patientenkät/patientundersökningar

• Aktivt stödja arbetet med gemensam plattform och enkätverktyg. 

C 2. Branschen strävar mot en jämlik vård inom ortopedteknik i Sverige

• Nulägesanalys över kostnader i olika regioner och per capita. Se ovan. 

C 3. Valfrihet för patienten att välja aktör och region

• Föra samtal med region och Socialstyrelsen.

C 4. Öka patientens möjlighet att påverka och vara delaktig

• Lägger till i trainee utbildningen. 

• Verka för ökad transparens i val av produkter hos tjänsteföretagen



Ersättning av Ortopediska hjälpmedel (O&P)
i Norden



Ersättning av Ortopediska hjälpmedel i Norge

• All O&P betalas av NAV
• NAV är kortnamnet för den norska arbeids- og velferdsmyndigheten

• De genomför upphandlingar med förhandlingar för hela landet

• Användarnas rättigheter är lagfästa

• Det finns alltid en medicinsk specialist (ortoped, fysikalisk medicin, reumatolog etc.) 
som ansöker för patientens räkning

• Patienten kan sedan välja fritt från godkända O&P-verkstäder

• CPO kan sedan analysera patienten och deras behov och välja hjälpmedel

• NAV har bestämmelser som består av nomenklatur och regelverk

• Branschen har skapat en kodbok med ytterligare förklaringar till nomenklaturen

• För extra dyra/komplexa hjälpmedel (+ 15%) kräver NAV extra info från CPO. Detta 
blir då en subjektiv text med motiveringar



Ersättning av Ortopediska hjälpmedel i Danmark
• O&P sköts av de olika kommunerna, ca. 100

• Kommuner (eller en grupp av dem) genomför ofta upphandlingar på O&P.

• Minianbud för den enskilda patienten används också ofta i Danmark

• Men, enligt servicelagen kan användare/patienter välja utförare.

• Detta hanteras då efter överenskommelse med ansvarig i kommunen och utförare 
är bundna av priserna i anbudet

• Vad gör CPO:s när det kommer till extra komplexa/dyra hjälpmedel?
• En subjektiv beskrivning av patient och enhet
• Bra argument för hur detta hjälper patienten bättre än den enklare lösningen
• Strikt bedömning av om patienten kan dra nytta av den komplexa lösningens ytterligare 

fördelar
• Förmån om patienten har provat hjälpmedlet under en period
• Stor fördel om du har en film av patient med och utan enhet
• Fördel om patienten arbetar



Ersättning av Ortopediska hjälpmedel i Finland

• O&P sköts av de olika sjukhusdistrikten,

• Sjukhusdistrikt (eller en grupp av dem) genomför ofta upphandlingar för 
O&P. (Förmodligen större distrikt i framtiden när SOTE-reformen genomförs)

• Upphandlingar brukar delas in i grupper, och man väljer oftast ut mer än en 
vinnare i varje grupp

• Även i Finland används minianbud för den enskilda patienten

• Men enligt servicelagen kan brukare/patienter välja att flytta till ett annat 
distrikt för att få sjukvård och hjälpmedel.

• Distrikten kan köpa ca. 20 % utanför avtalen vid behov med goda skäl (eller 
en enskild patient har en långvarig relation med en annan leverantör)



Ersättning av Ortopediska hjälpmedel i Sverige

• O&P är ett regionalt ansvar

• De olika regionerna löser detta på olika sätt, vissa O&P-verkstäder är 
offentligt ägda och andra är privata.

• De regioner som använder privata leverantörer genomför detta via 
upphandlingar.

• Endast Stockholm och Uppsala har avtal med mer än en leverantör

• Användare kan inte välja att få lösningar från andra regioner. 
• Så, i Sverige har bara användarna i Stockholm och Uppsala valmöjligheter

• Lösningar för extra komplexa/dyrare Hjälpmedel är olika i regionerna



• Alla dessa fyra länder använder reglerna för offentlig 
upphandling, som i sin tur uppfyller samma EU-direktiv!

• Varför är det då så stora skillnader för användarna?

• Beror detta på nationella lagar eller är det baserat på 
byråkraternas tolkningar?



OTB-statistik 2021



OTB-statistik 2021

Rapporterande företag
Aktivgruppen

CampPro Ortopedteknik

Linds ortopediska

Ortopedia

Ortopedteknik Blekinge

Ortopedteknik Borås

Ortopedteknik Sahlgrenska

Ortopedteknik Västerbotten

Region Örebro

SOSAB

Team Olmed

Jämfört med 2020 har NU-sjukvården fallit 
ifrån. Uppskattad täckningsgrad på 
omsättningsdata är därmed 89 % och på 
besöksstatistik mm 92%



OTB-statistik 2021 vs 2020










