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Minnesanteckningar samverkansorgan
Nationella taxan 180823
Tid och plats
2018-08-23, kl 15.00-17.00, Lokal Regionhuset 3an
Närvarande
Åsa Lindholm, Dr Hassler och Lindholm AB
Sven Söderberg, Hermelinen AB
Ritva Angeria, Haparanda Fysiotek
Johan Lindström, City Rehab
Jim Moritz, Region Norrbotten
Elisa Lindgren, Region Norrbotten

Dagordning
1. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingar
2. Aktuellt från Region Norrbotten
- Dialog med vårdgivare
Jim redovisade det upplägg som tagits fram för dialog med
vårdgivare. Målsättningen är att ha en dialogträff med alla vårdgivare med bl.a. genomgång av statistik. Om det finns behov av
att gå vidare med en granskning, är detta nästa steg efter dialogen.
Arbete påbörjas med att ha ett underlag för patientsäkerhetsberättelse i enkätform. Målsättningen är att detta kan introduceras i
slutet på detta år och vara möjlig att använda när vårdgivarna
ska sammanställa sin nästa patientsäkerhetsberättelse (innan den
1 mars).
- Aktuella försäljningar, förfrågningar
Två fysioterapietableringar har sålts under våren. David Holmberg har köpt Kent Isaksson etablering i Piteå. Anneli Forsberg
har köpt Maria Löfgrens etablering i Luleå.
Inga aktuella försäljningar, men förmodligen kommer några läkaretableringar ut till försäljning i höst.
Förfrågningar om möjlighet till byte av specialitet förbereds och
svar ges till berörda inom rimlig tid.
- Hemsida Nllplus
Jim håller hemsidan och länkarna uppdaterade. Om det finns
problem med eller synpunkter på innehåll, kontakta Jim.
Enskilda rutindokument har en ansvarig, och hen bör kontaktas
om det är frågor kring dokumentet.
- Aktuellt nationellt
Promemorian ”Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt
lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysio-
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4.

5.

6.

terapi” är ute på remiss. Regionen kommer att lämna ett remissvar, likaså SKL och berörda fackförbunden.
Idag kom besked att Utredning om god och nära vård (Anna
Nergårdhs utredning) har fått nya tillägg bl.a. ”Utreda och föreslå hur läkare och fysioterapeuter som får ersättning enligt
lagen om läkarvårdsersättning, respektive lagen om ersättning för fysioterapi, ska kunna integreras i samklang med övriga förändringar i den ordinarie primärvården. Utredningstiden förlängs, slutredovisning den 30 mars 2020.
E-frikort- Problem med otydliga instruktioner – Jim skriver nya rutiner riktade mot taxan
Avgiftshandbok- är publik, länk finns via hemsidan. Om det dyker
upp problem med t.ex. att patient har två besök hos två olika vårdgivare samma dag, kontakta Jim för att reda ut vad som gäller.
Utbildning i injektionsteknik och remiss för bilddiagnostisk undersökning – Det finns delegerade arbetsuppgifter på vissa hälsocentraler där fysioterapeuter kan ge injektioner eller skriva röntgenremisser. Förutsättning för detta är en personlig delegation enligt det
regelverk som finns. Utbildningar som föregått delegation har anordnats av respektive närsjukvårdsområde. Det är inte aktuellt i
dagsläget med någon regionövergripande utbildning eller generell
överföring av arbetsuppgifter.
Aktuellt från vårdgivarnaJohan och Ritva:


Ett nytt möte med fysioterapeuter verksamma på nationella
taxan i Norrbotten planers.
 Två fysioterapeuter har tagit OMT-examen nyligen, Johan
och en till.
 Nya ägare på Cityrehab från årsskiftet.
 Maria Band som har inriktning neurologi, har mötts av stor
efterfrågan.
 Ritva har fått tillgång till ”vårdgrannenummer” på Haparanda hälsocentral, detta underlätta kommunikationen.
Åsa och Sven:
 Påminnelse om att det är bra om hälsocentraler skriver remiss när de hänvisar patienter att kontakta specialister på
nationella taxan, detta underlättar och ger i slutändan bättre
och säkrare vård för patienter.
 Generationsväxling aktuell bland läkare, flera närmar sig
pensionsåldern, arbetar deltid och det kommer att bli aktuellt
med försäljningar av etableringar.
7. Nästa möte – måndag 19 november kl. 15:00-17:00 , kallelse med
dagordning skickas via mail

Elisa Lindgren skrev dessa minnesanteckningar
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