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Minnesanteckning

Samverkansorganet nationella taxan
Tid och plats

Tisdag den 21 februari 2017, Regionhuset
Närvarande

Åsa Lindholm, Dr Hassler och
Lindholm AB
Sven Söderberg, Hermelinen AB
Ritva Angeria, Haparanda Fysiotek
Johan Lindström, City Rehab

Ingegerd Morián Andersson, Region
Norrbotten
Jim Moritz, Region Norrbotten
Pia Näsvall, Region Norrbotten (del
av mötet)
Elisa Lindgren, Region Norrbotten

1. Aktuellt från vårdgivarna:
Sven berättar om pågående utredning av nationella taxan som leds
av Harriet Wallgren. Representanter från SKL, Fysioterapeuterna
och Läkarförbundet deltar i utredningen som ska komma med någon
typ av rapport till sommaren.
Sven tar också upp frågan om s.k. tum-EKG, en ny typ av långtidsEKG, och hur ersättnigen för detta tolkas.
Johan beskriver svårigheterna kring e-frikort. Patienters möjlighet
att ta del av sin egen journal via 1177 har öppnat en ny möjlighet för
fysioterapeuter att ta del av journaluppgifter. Detta sker förstås efter
patientens godkännande och medverkan.
Ritva berättar om samverkan med Haparanda hälsocentral. Fysiotek
har genomfört ett möte med hälsocentralens läkare och beskrivit sin
verksamhet och vad som erbjuds där. Fortsatt samverkan och dialog
är planerad.
2. Aktuellt från Region Norrbotten:
NLL har ersatts nu med Region Norrbotten, nya mailadresser
(namn.namn@norrbotten.se). Hemsidan för allmänhet är
www.norrbotten.se för vårdgivare är det samma hemsida som
tidigare www.nllplus.se
Ingegerd kommer att börja på en tjänst på Verksamhetsavdelningen
den 1 mars. Jim Moritz kommer att ha en strateg-tjänst på Ekonomioch planeringsavdelningen med bl.a. nationella taxan. Jim börjar den
13 mars.
3. Försäljning av etableringar
Flera fysioterapeut-etableringar har varit till försäljning under
senaste månader. Det har varit extra mycket arbete dels p.g.a. att
några har återtagit sin försäljning och sedan velat lägga ut det på
nytt. Det har också varit bristfällig hantering av anbud inom
regionhuset vilket föranlett en ny annonsering. För att få bra
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hantering och tydlighet för alla parter har Region Norrbotten beslutat
att begränsa annonseringen av etableringar till två perioder per år.
Annonsering sker under perioden februari-mars och septemberoktober. Information om annonsering och hantering av försäljning
uppdateras på aktuella hemsidan.
Samverkansöverenskommelser
De två fysioterapeuter som senast köpt sina etableringar (i Älvsbyn
och i Kalix) har skrivit samverkansöverenskommelse utöver
grundavtalet. Kontakt har tagits med aktuella hälsocentraler för
utformande av dialog och samverkan.
LTU:s önskan om vikariehantering
LTU, Hälsovetenskap, har framfört önskemål om Region
Norrbottens välvilliga inställning gällande vikariat för att undervisa
på utbildningar som ges på LTU. Eftersom vårdgivare på nationella
taxan inte har anställningsförhållande med Region Norrbotten kan
inte några formella överenskommelser göras mellan LTU och
Region Norrbotten angående detta. Det finns en skrivning ”annat
liknade skäl” i lagen som kan tillämpas vid bedömning av vikariat.
Samma hantering av vikarieansökningar som tidigare gäller.
Årsrapport
Rapportering av verksamhet på nationella taxan sker till
Regionstyrelsen, mötet den 1 mars har alla olika typer av
årsrapporter och redovisningar på agendan. Handlingarna finns
tillgängliga via www.norrbotten.se , fliken ”demokrati och insyn”
Redovisning av sammanställt resultat för 2016. Som exempel fick
deltagarna se sina egna resultat avseende antal besök, antal patienter,
genomsnittligt antal besök per patient, fördelning av olika
arvodestyper samt ålders- och könsfördelning av patienter.
Diskussion om hur resultaten kan användas och bidra till ökad
samverkan med övriga vårdaktörer.
Avdragsnivåer inom vårdval för besök på nationella taxan har
fastställts i februari. Avdrag för fysioterapeutbesök är 195 kr/besök,
besök hos specialist i allmänmedicin är 530 kr/besök, övrig
vårdkontakt 85 kr.
Dialoger och granskningar
Region Norrbotten fortsätter med dialoger med enskilda vårdgivare
eller gruppmottagningar, tanken är att utveckla dessa. Granskning av
vårdgivare sker vid större avvikelser.
Nästa möte
Tisdag den 9 maj kl. 15.30
Elisa Lindgren skrev dessa minnesanteckningar 170224
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