9 JUNI 2017

Minnesanteckningar

Samverkansorganet nationella taxan
Tid och plats

Torsdag den 15 juni 2017, kl. 15.30, Regionhuset 5an
Närvarande

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

Jim Moritz, Region Norrbotten
Pia Näsvall, Region Norrbotten
Elisa Lindgren, Region Norrbotten

1. Aktuellt från vårdgivarna
- Åsa berättar att hon fått förfrågan att ha en ST-läkare inom
allmän medicin på randning, och att det är väldigt inspirerande
och kul. Region Norrbotten har godkänt detta med vissa
förbehåll för tidsperiod och ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
- Ritva berättar att hon tycker att kommunikationen med läkare på
hälsocentralen inte fungerar då de skickar patienter till interna
sjukgymnaster trots att patienten redan har en vårdkontakt hos
Ritva.
- Sven berättar om utredningen gällande Nationella taxan. Det
lutar åt att den kommer rekommendera två steg. Steg ett att
lappa och laga det gamla systemet. Steg två på längre sikt göra
om lag/system helt.
- Johan följer utredningen med stort intresse och hoppas att
fysioterapeuternas frågor tas i beaktning.
2. Aktuellt från Region Norrbotten
- Regionens ekonomi är ansträngd. Detta har medfört ett särskilt
fokus på effektivare användning av resurser. Något som det
pratas mycket om är att arbeta efter patientens väg/flöde genom
vården. Tydliga behandlingslinjer ska finnas.
- Ny lag om samverkan vid utskrivning medför svårigheter för
hälsocentraler som får samordningsansvar.
- Mer vård ska ut till primärvården, fråga som inte är löst.
- Brister i personalförsörjning på många håll, alla typer av
personal.
- Ny lag om klagomålshantering kommer att innebära att
vårdgivaren är skyldig att ta emot och utreda klagomål från
patienter.
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3. Försäljning av etableringar
- Fysioterapeuter:
- Mats Lannerblad, Fysioterapeut Hermelinen Luleå, startade i
april.
- Fredrik Claesson, Fysioterapeut Hermelinen Luleå, startade i
juni.
- Försäljningsprocess pågår gällande tre etableringar, de finns i
Piteå, Luleå och Boden.
- Ytterligare några har funderingar på att sälja
- Läkare:
- Inga försäljningar som pågår, förmodligen kommer några att
pensionera sig och sälja sin etablering inom närmaste året
-

Det kommer att komma nya rutiner gällande försäljning av
etablering. Målsättningen är att kunna automatisera processen
via Nationella Taxans hemsida på NLL+.
4. Granskningar
- En granskning har pågått i nästan ett år. Den är nu i
avslutningsfasen. Fortsatta granskningar kommer att genomföras
i framtiden. Upplägg på granskningar följer SKL:s
rekommendationer.
5. Uppföljning samarbete och dialog
- Dialog påbörjad med läkare och fysioterapeuter på Hermelinen.
Målsättningen är att starta någon form av sammarbete med
hälsocentraler i Luleå.
- Fortsatt stöd till samverkan på de orter (Haparanda och
Övertorneå) där processen har startat.
6. Blanketter och ansökningar
- Ansökningar om att ha vikarier, kommer att kunna göras i
formulär på hemsidan. Detta ska förhoppningsvis vara klart till
hösten.
7. Nästa möte
- Tisdag 3/10 2017 kl. 15.30-17.30, kallelse med dagordning
skickas till deltagare veckan innan.

Skrivna av Jim Moritz
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