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En introduktion



Med patient och brukare i fokus

Aktiv Ortopedteknik består idag av tio bolag som 
tillsammans utgör en del av Ottobock Scandinavia 
Group. Vi har verksamhet på närmare 25 orter över 
hela landet där vi tar emot landstingspatienter såväl 
som privatpersoner som är i behov av proteser, 
ortoser, sitthjälpmedel och ortopediska skor eller 
inlägg. 
   Utifrån våra unika samarbeten med medicinsk 
personal, patienter, anhöriga, brukarorganisationer 
och leverantörer är vår ambition att kunna erbjuda 
marknadens bästa möjliga helhetslösning för våra 
brukare. Vi vill skapa förutsättningar för ett 
aktivt liv.
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Vi är stolta över att kunna erbjuda individuellt 
anpassade helhetslösningar inom samtliga 
ortopedtekniska områden. Detta bland annat med 
hjälp av ett unikt yrkeskunnande, en hög tillgänglighet 
och framförallt genom att alltid sätta brukarens 
behov i fokus.

•  Proteser
• Ortoser
• Ortopediska skor och inlägg
• Sitthjälpmedel
• Sportskydd och stöd
• Barnhjälpmedel
• Korsetter

Ortopedtekniska hjälpmedel och tjänster
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Ortopedtekniska 
center på 16 orter

Eskilstuna
Falun
Gävle
Helsingborg 
Karlstad
Katrineholm
Kristianstad
Lund

Malmö 
Nyköping
Stockholm
Södertälje
Uppsala
Västerås 
Ängelholm
Östersund
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Kvalitet, tillgänglighet och kompetens är tre viktiga 
hörnstenar i samtliga delar av vår verksamhet. För att 
alltid kunna erbjuda bästa möjliga vård och unikt 
anpassade lösningar för våra patienter har vi en ambition 
av att inte bara uppfylla de krav och förväntningar som 
ställs på oss – vi vill också kunna bidra till att forma 
framtidens ortopedteknik.

Unik kvalitet, tillgänglighet och 
kompetens för en unik vård



Vi har idag över 300 medarbetare, fördelade på 
närmare 25 orter över hela Sverige. Vår samlade 
kompetens är en av våra absolut största tillgångar 
och vi kan idag uppvisa en unik bredd med allt från 
nyexaminerade tekniker till erfarna ortopedingenjörer 
med mångårig branscherfarenhet.

• Legitimerade Ortopedingenjörer
• Ortopedtekniker
• Sadelmakare
• Ortopedskotekniker
• Ortopedsytekniker 
• Skomakare
• Silikontekniker
• Expeditionsföreståndare
• CAD/CAM-modellerare
• Fysioterapeuter
• Podiatriker
• Butikspersonal

Ett oöverträffat yrkeskunnande
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Vi var först i branschen med en kvalitetscertifiering 
enligt den internationella standarden ISO 9001. Detta 
blev ett första steg i ett mer övergripande arbete med 
kvalitetsfrågor inom vår verksamhet, som vi sedan 
dess tagit vidare i form av en rad unika initiativ.

Code of Practice (CoP) är ett totalkvalitetssystem 
som tagits fram för att säkra dokumentation, 
spårbarhet, kvalitetskontroll, riskanalys och 
avvikelsehantering. Det medicintekniska EU-direktivet 
93/42EEG, ISO 13485 och ISO 9001 ingår alla som 
delar i detta och ledningssystemet är certifierat 
av Intertek.

Vi vill sätta standarden för kvalitet

Idag är Code of Practice ett fristående bolag, 
tillgängligt för alla företag och organisationer inom 
den ortopedtekniska branschen. Kvalitetssystemet 
drivs och utvecklas i nära samarbete med klinisk 
personal, specialistgrupper och företag och med ett 
ständigt fokus på att följa de medicintekniska 
direktiven för patientsäkerhet. Detta nätverk av 
samlad erfarenhet och kompetens är i sin tur en 
ovärderlig tillgång i vårt kontinuerliga arbete med att 
förbättra våra tjänster och produkter. Vi vill fortsätta 
att sätta standarden för kvalitet.



Enligt svensk lag skall all vårdverksamhet baseras på 
beprövad erfarenhet och utgå från bästa tillgängliga 
vetenskapliga grund. AdAktiv är ett unikt forsknings-
initiativ inom vår verksamhet som syftar till att 
utveckla vår verksamhet inom just evidensområdet.

Att stärka vår vetenskapliga medvetenhet inom 
gruppen ser vi som ett oerhört viktigt steg i vår 
utveckling av nya behandlingsalternativ och 
produktlösningar. Genom att arbeta utifrån ett 
evidensbaserat förhållningssätt vill vi bidra till att driva 
branschen i rätt riktning, men också säkerställa att vi 
kan erbjuda den bästa ortopedtekniska servicen för 
våra patienter och brukare.

AdAktiv

• Unika forskningsprojekt och vetenskapliga studier
• Uppföljning och användning av externa studier
• Uppbyggande och analys av evidensdatabaser
• Internationellt kompetensutbyte
• Interna utbildningar



10     Introduktion

Aktiv Ortopedteknik är en del av ett globalt 
PatientCare-nätverk med över 70 ortopedtekniska 
center världen över. Detta är något vi ser som en stor 
tillgång i vår strävan efter att alltid kunna ge en 
komplett vägledning för våra brukare och patienter, 
genom hela vårdkedjan.

Ottobock Healthcare, vår ägare sedan 20 år, är en av 
världens ledande leverantörer av ortopediska tjänster 
och produkter. Ottobock driver idag ett unikt 
internationellt nätverk av PatientCare-centran och 
erbjuder proteser, ortoser, rullstolar och ortopediska 
skor på över 40 marknader världen över. Utifrån 
begreppet ”Quality for life” har man i över nio 
decennier haft en mission om att hjälpa människor 
att återställa och förbättra sin rörlighet och 
självständighet. 

Denna långtgående tradition av noggrant 
kvalitetsarbete, avancerad teknik och innovativt 
tänkande har idag blivit en naturlig del även för Aktiv 
Ortopedteknik och den verksamhet vi erbjuder.

Att vara en del av ett större kompetensnätverk 
kombinerat med ett starkt lokalt fokus är ett viktigt led 
i att kunna erbjuda marknadens mest beprövade 
helhetslösning. Detta nyttjar vi bl.a. inom:

• Teknik- och produktutveckling
• Unika samarbeten med medicinsk expertis
• Kunskapsutbyten
• Maximerad tillgänglighet
• Internationella och lokala utbildningsprogram
• Forsknings- och utvecklingsprojekt
• Mätningar och produktionsteknik

En del av Ottobock Clinical Services Network





Vi bistår gärna med vår kunskap, vår erfarenhet och 
vår service. 
   Kontakta oss för mer information. På vår hemsida 
hittar du ditt närmaste ortopedtekniska center.

Aktiv Ortopedteknik
Telefon 011 - 21 52 00 │ info@aktivortopedteknik.se │ www.aktivortopedteknik.se

Kontakta oss
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