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Minnesanteckningar Samverkansorgan
Nationella taxan 181119
Tid och plats
2018-11-19, kl. 15.00–17.00, Lokal Regionhuset 5an
Deltagare
Åsa Lindholm, Dr Hassler och Lindholm AB
Sven Söderberg, Hermelinen AB
Jim Moritz, Region Norrbotten
Elisa Lindgren, Region Norrbotten

För kännedom:
Pia Näsvall, Region Norrbotten
Ritva Angeria, Haparanda Fysiotek
Johan Lindström, City Rehab

Dagordning
1. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingar.
2. Aktuellt från Region Norrbotten
- Ny info Vaccination riskgrupper:
Pneumokocksvaccin är avgiftsfri för riskgrupper sedan mars
2018. Det är samma riskgrupper som för vaccinering mot säsongsinfluensa. Läkare verksamma på nationella taxan har fått
information om detta och samtidigt också information om att registrering i Svevac krävs för att ersättning för vaccinering ska
betalas ut. Svevac är nationellt register som används för all typ
av vaccination. Målsättning är att Norrbottens statistik blir mer
heltäckande och tillförlitlig om alla registerar i Svevac.
- Begära ekonomisk information om vårdgivare:
Massmedia begär ibland ut uppgifter om utbetalda ersättningar
och statistik om behandlingar. Regionen lämnar ut dessa uppgifter som förstås inte innehåller några uppgifter om patienter.
Samtidigt lämnas ut information om nationella taxan (lagen) och
regelverket.

GÄLLER FÖR VERKSAMHET

DOKUMENT-ID
ARBGRP659-254914204-72

VERSION
1.0

PUBLICERINGS DATUM
2018-11-22

ANSVARIG
Jim Moritz

UPPRÄTTAD AV
Jim Moritz

Arbetsdokument | Arbetsdokument

-

Sida 2 (3)

Tolktjänst:

Den 1 april 2018 gick avtalet om beställning av språktolkar
ut. Tidigare genomförd upphandling överklagades, därmed
står regionen idag avtalslösa. Nytt upphandlingsarbete pågår men datum för när nytt avtal träder ikraft är idag oklart.
Om ni behöver beställa språktolk under den tid som det
inte finns avtal kan ni vända er till marknadens befintliga
aktörer. Kontrollera dock priserna för tolkning och förmedlingsavgift, vissa företag är betydligt dyrare än andra.
-

E-frikort- info på hemsidan:
Informationen är uppdaterad.

-

Aktuella försäljningar, förfrågningar:
Anbudstiden har gått ut på två ersättningsetableringar gällande
läkare (en gynekolog och en allmänläkare). Det fanns bud på
båda och när överklagningstiden gått ut kan parterna skriva avtal, efter detta tecknas avtal mellan regionen och den nya vårdgivaren.
Fem fysioterapeutetableringar och en läkaretablering (allmänläkare) finns för närvarande ute på försäljning. Ytterligare några
har planer på att sälja sin etablering. När det gäller eventuellt
byte av inriktning (gäller läkare), måste detta förhandlas innan
annosring och framgå i annonsen.
Hemsida Nllplus:
Informationen uppdateras kontinuerligt, kontakta Jim vid önskemål om innehåll.
Aktuellt nationellt:
Sven berättade att han medverkar i båda aktuella utredningar:
Anna Nergårdhs utredning och Göran Stiernstedts utredning.
Remissvaren på promemorian gällande nationella taxan har
skickats in.
Övrig info:
Jim har utarbetat ett utkast till patientsäkerhetsberättelse inklusive extra frågor om verksamhetsinriktning och kompetens. Diskussion om innehållet. Målsättningen är att detta kunde ge en
bredare och tydligare bild om verksamhet och kunna t.ex. publiceras på hemsidan. Vi kommer överens om att Jim skickar utkastet till representanter i Samverkansorganet som testar det och
återkommer med synpunkter. Varje vårdgivare ska upprätta en
patientsäkerhetsberättelse innan den 1 mars. Det är möjligt att
fortsätta med traditionell beskrivande dokument. Tanken med
utveckling av en elektroniks enkät är både att underlätta för
vårdgivare och bredda informationen som är tillgänglig om
vårdgivare.

-

-

-

3. Aktuellt från vårdgivarna
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Johan och Ritva var inte med på mötet. Via mail har information gått
ut till fysioterapeuter om gemensam träff och utbildning den 23 november, detta har initierats av Johan och Ritva. Mötet och utbildningen har dock ställts in, ett nytt datum planeras till början på nästa
år.
Sven berättade att föreslagna moms-förändringar oroar många privatpraktiker.
4. Nästa möte -onsdag den 20 februari 2019 kl. 15.00–17.00 kallelse
och dagordning skickas via mail.

Elisa Lindgren skrev dessa minnesanteckningar
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