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Minnesanteckning samverkansorgan
nationella taxan
Tid och plats
2019-03-21, kl 15.00-17.00, Lokal Regionhuset 5an
Deltagare
Jim Moritz, Region Norrbotten

Åsa Lindholm, Dr Hassler och LindPia Näsvall, Region Norrbotten
holm AB
Elisa Lindgren, Region Norrbotten
Sven Söderberg, Hermelinen AB
Ritva Angeria, Haparanda Fysiotek
Johan Lindström, City Rehab
Jim Moritz, Region Norrbotten
Anita Gustavsson, Region Norrbotten

Minnesanteckningar
1. Föregående möte – Genomgång av föregående möte
2. Aktuellt från Region Norrbotten
- Granskning av vårdgivare
Jim informerar om granskning och hur processen fungerar. Med
stor sannolikhet kommer en eller flera granskningar göras under
2019.
- Aktuella försäljningar
Under början av 2019 har flera försäljningar gått igenom. Dessa
redovisas på nationella taxan hemsida på nllplus.se.
- Hemsida Nllplus
Jim visar hemsidan och vilken information som finns tillgänglig
där. Informera Jim om något saknas eller är felaktigt.
- Statistik för 2018
Jim visar den fullständiga rapporten över både läkare och fysioterapeuter. Vi diskuterar vilka parametrar som kan ligga till
grund för granskning.
- Aktuellt nationellt
Anna Nergårds utredning pågår, men det finns inget direkt nytt
att rapportera. Utgången av utredningen är ytterst oklar.
Sven informerar om en dom i Skåne gällande rätten till ersättningsetablering trots sjukdomsfrånvaro.
3. Aktuellt från vårdgivarna
Johan har lyft en fråga gällande samverkan med en privat HC. Enligt
Johan så fungerar det dålig och patienter kommer i kläm. Anita tip-

GÄLLER FÖR VERKSAMHET
Ekonomi- och planeringsavdelningen

DOKUMENT-ID
ARBGRP659-254914204-78

VERSION
1.0

PUBLICERINGS DATUM
2019-03-22

ANSVARIG
Jim Moritz

UPPRÄTTAD AV
Jim Moritz

Sida 2 (2)

sar om att be patienten att anmäla till patientnämnden, och försöka ta
ett möte med den berörda HC för att reda i frågan.
Ritva menar att samverkan med HC i Haparanda kan förbättras.
Åsa informerar om att hon har flyttat till en ny adress. Utöver det
lyfter hon fråga att läkare på HC inte skriver remiss direkt till henne.
Är det ett problem tipsar Anita henne om att kontakta ansvarig chef.
Sven lyfter frågan om förändringar i skatteverkets syn på moms.
Kan innebära problem för kliniker med många vårdgivare.
4. Nästa möte bestämdes till 12 Juni kl 15-17

Anteckningar skrivna av Jim Moritz
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