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Minnesanteckningar samverkansorgan
nationella taxan
Tid och plats
2019-06-12, kl. 15.00–17.00, Lokal Regionhuset 4an
Deltagare
Åsa Lindholm, Vård och Vaccination i Luleå
AB
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 föregående möte
2. Aktuellt från Region Norrbotten
- Granskning av vårdgivare
Fördjupad uppföljning pågår. Journalkopior har begärts in från
ett antal vårdgivare.
- Aktuella försäljningar
Ett antal försäljningar är på gång, och regionen har skrivit samverkansavtal med några nya vårdgivare.
- Hemsida Nllplus
- Nytt IT stöd
Jim har börjat undersöka möjligheten för att införa ett nytt webbaserat IT stöd för nationella taxan i Norrbotten. Huvudtanken
med ett sådant IT stöd skulle vara att vårdgivarna själva kan registrera räkningar.
3. Flytt av etableringar från Luleå(Sven)
Jim förtydligade regionens inställning till flytt, grunden är att det ska
vara till fördel för Regionen och dess medborgare. Men det måste
också vara i enlighet med taxans lagstiftning.
4. Riktlinjer för journalföring och debitering(Johan)
Johan tog upp att det för några år sedan(2014) arbetades fram riktlinjer för vad en journal ska innehålla. Dessvärre så verkar dessa vara
borta. Johan skulle se om han kunde hitta dessa. Jim kommer inte att
publicera dom på nllplus, men ser positivt på att dom används som
ett internt arbetsdokument mellan vårdgivare.
5. Legal grund för att dra in en etablering(Sven)
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Jim svarar att detta är en mycket komplicerad fråga. Region Norrbotten kommer att ta beslut gällande sådant från fall till fall.
6. Aktuellt från vårdgivarna
Johan efterfrågar lathundar och behandlingsrutiner från regionen, så
att behandlingar och rehab görs på samma sätt. Jim undersöker om
detta är möjligt.
Sven meddelar att hermelinen undersöker möjligheten att använda
nya IT-stöd, där patienter själva registrerar info om sig själva före
besöket.
7. Övriga frågor
8. Nästa möte
Nästa möte bestäms till 19 september 2019, kl. 15-17

Anteckningar skrivna av Jim Moritz
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