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Vi gör fantastiska insatser!!

Vi är så otroligt duktiga att det vi gör syns inte…



• Genom ortopedteknik får människor med funktionshinder 
ökad livskvalitet med olika typer av hjälpmedel som 
appliceras utanpå kroppen. 

– Ref. http://www.ot-branschen.se/page18.html

• Var är evidensen då…?
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http://www.ot-branschen.se/page18.html


Kan vi bevisa det?

• Ingen kommer att 
göra jobbet åt 
oss!!
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Things got really interesting when the 

statistician started doing ward rounds



Hur stor är den ortopedtekniska 
verksamhet?

5..vi är små….. (0,93%)
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Men hur stor i sammanhanget?
• Hur många amputeras varje år i Sverige?

• Mycket komplex fråga som måste preciseras…..

• Hur många personer (i genomsnitt) genomgick benamputation igenom och 

ovan ankelleden i Sverige mellan åren 2006 och 2010?

• Statistiska centralbyrån…..

• Antal Personer (initiala benamputationer, genomsnitt) = 2012 personer

- TF = 641

- KD = 298

- TT = 1067

- AD = 6
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Men hur stor i sammanhanget?

• Antal initiala benamputationer ≈ 2012 personer

• Kostnad: (0,47* milj. x 2012) ≈ 945 miljoner

• Ortopedteknik, total kostnad** ≈ 940 miljoner

• Proteskostnader (ben), total kostnad*** ≈ 325 miljoner

• Kostnad för ny amputerade under 8 års uppföljning****

*  Ref. Magnus Eneroth avhandling; Amputation for vascular disease. Lund University, Depart. of Orthopedics, Lund, 1997.

** Region Skåne. total kostnad för ortopedtekniskservice för 2010 (125 000 000kr)

*** Region Skåne. total kostnad för benproteser för 2010 (44 000 000kr) 

****Ylva Hermodsson. Cost of prostheses in patients with unilateral transtibial amputation for vascular diseases: a population-based

follow-up during 8 years of 112 patients. Acta Orthop Scand 69, 603-607

94%

6%



Vilken betydelse har vår insats?
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Vilka ska vi hjälpa?
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Vad får skattebetalarna för sina pengar?

• Hur många 
hjälper vi?

• Vad har det för 
värde;

– Kunden/patienten?

– Samhället?

– Den som betalar?
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..vi vet inte..



Vi måste bli bättre på att informera om vad vi gör!
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Vi måste bli bättre på att visa vad vi gör!
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Hur ska vi göra då?

‒ bestämma vilken  
information som 
ska samla?

‒ hur vi samlar 
informationen?

‒ vilka definitioner 
som ska 
användas?

– bestämma vilka 
målsättningar vi 
ska utgå ifrån?
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Vilken  information ska vi samla?

• Vad vill vi inte 
veta?
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Hur ska vi samla informationen?

• CPUP, SwedAmp, SCB

• Hälsohögskolan

• OTB

– (Viktigt att företagen/verkstäder inom 
Ortopediska branschen, Privata och Landsting, 
där man arbetar inom området ortopedteknik 
använder samma språk och definitioner i sina 
kommunikationer och utskick) 

• O.s.v…..
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Via befintliga register (ex. SwedAmp)?

– Ex. Hur många ben amputeras?

– Hur många får protes

• Vilka definitioner finns där?

• Följer man ex. ISO definitioner??

• Ska man följa dem?

• Ska man använda egna?

• Vill man veta något annat?
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Varför definitioner?

• Ex. Hur många 
ben amputeras?

• Är detta en 
amputation?

17

Kan ISO hjälpa till med detta?

ISO/CD 8549-4

Prosthetics and orthotics 

— Vocabulary — Part 4: 

Terms relating to limb 

amputation

3.1.1 

Limb amputation 

surgical removal of the 

whole or part of a limb 



Vilka målbestämningar ska vi välja?

– Kunden/patienten

– Samhällets

– Betalaren

• Patienten vill kunna 
gå 500m

• Läkaren uppskattar 
att han kan gå 
750m

• Försäkringskassan 
drar in bilstödet om 
han kan gå 1000m
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Kan ICF hjälpa till med detta?



Tillverkare och Leverantörer

• Använder ni rätt nomenklatur

• Använder ni samma definitioner som 
verkstäderna/sjukhusen

• Använder ni rätta beskrivningar på ex. komponenter?
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Är detta torsions adapter?

Är detta komfort adapter?

Är detta shock adapter?

Är detta Torque reducer?

Är detta Shock absorber?

..Eller är det både och???

Där kan ISO hjälpa till!!



Hälsohögskolan (utbildningar)

• Använder ni rätt 
nomenklatur och 
definitioner?
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Sammanfattning

• Vi gör ett bra arbete!

• Vi saknar statistik och bevis! 

• Vi bör använda samma definitioner!

• Vi måste bli bättre på att samspråka, jämföra och 
sammanställa statistik! 

• Målbestämningarna måste förankras bredare

• Sprid rätt information! 

Ett enhetligt uttrycksätt inom ortopedteknik!
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Tack!
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Geysir: All earth's geysers get their name 

from a large geyser in Iceland ☺


