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Minnesanteckningar

Samverkansorganet nationella taxan
Tid och plats

Torsdag den 3 oktober 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
Elisa Lindgren, Region Norrbotten

Deltog ej, minnesanteckningar för kännedom

Pia Näsvall, Region Norrbotten

1. Föregående möte
Minnesanteckningarna gicks igenom
2. Aktuellt från vårdgivarna
Ritva: Har fortfarande inte haft något samverkansmöte, men vill
gärna ha det.
Johan: Nämner att han önskar ökat användande av remisser.
Gärna införande av remisstvång igen.
Sven: Håller med om att remisser kan bli bättre även från
privata. Man försöker från privatläkarnas sida att ligga på så att
utredningen om taxan ska fortsätta. Många läkare som är
verksamma idag närmar sig pensionsavgång och funderar på att
sälja sin etablering. Erfarenheten är att det inte är så lått att hitta
en ersättare.
Åsa: Är överlag nöjd med det mesta. Sammarbete fungerar bra
med regionen.
ST-läkare
Både Sven och Åsa är överens om att det kan vara bra för en STläkare att göra delar av sin randning hos en privat klinik. Detta
är något som också regionen är positiv till.
Dock så uppstår det två olika former av problematik i samband
med randning på Nationella taxan.
Även fast en ST-läkare är i slutet av sin ST period och kan
räknas som näst intill självgående så kan den inte agera och få
ersättning som en vikare på Nationella taxan. Detta är styrt av
lagen.
Är däremot ST-läkaren i början av sin ST period så blir det den
omvända problematiken. Handledaren på Nationella taxan får ett
lägre patienttempo eftersom ST-läkaren ska gå vid sidan om.
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Detta kan vi dock komma förbi genom ersättning till
handledaren för förlorad arbetsinkomst.
3. Aktuellt från Region Norrbotten
- Granskning av vårdgivare
Två granskingar som varit aktuella under lång tid är i
avslutningsfas och ekonomisk reglering av ersättningar har skett.
Extra granskning av nya vårdgivare på Nationella taxan kommer
att ske. Utöver detta kommer vi att göra stickprov där jag för
varje månad kontrolerar vissa andra vårdgivare också.
Granskning mot journaler görs om behov finns.
- Aktuella försäljningar
Just nu så pågår två försäljningar av fysioterapi i Luleå. Åsa
Gimås och Stefan Nordbrandt. Det är även på gång försäljning
av Annika Andens etablering samt Annika Aalto-Kerttus
etablering.
- Nya rutiner för försäljning
Försäljningen av etablering ske i regionens upphandlingssystem.
- Informationsmail
Jim har ambitionen att skicka ut informationsbrev med jämna
mellanrum och i samband med förändringar mm. Det har varit
positivt feedback på första informationsmailet.
- Info på www.norrbotten.se
Kontaktuppgifter till alla vårdgivare finns nu på norrbotten.se.
Jim ser över uppgifterna och rättar ev. felaktighter om sådana
upptäcks.
- Frågor från vårdgivare – Särskilt arvode – Vikariefrågor
Nationella överenskommelser och riktlinjer för rätt att erhålla
särskilt arvode följs. Jim kommer att hänvisa frågor gällande tips
på utbildningar mm. till fackförbund och representanter. De som
har samverkansöverenskommelse har möjlighet att skicka
ansökan via mail.
- Samverkansöverenskommelse
Jim kommer att skicka en påminnelse om detta till alla.
- Aktuellt nationellt
SKL formaliserar nätverket för Nationella taxan, Jim är
regionens representant i detta nätverk.
4. Dialogmöte Boden
Jim kommer att delta på ett dialogmöte i Boden den 10/10. Mötet är
mellan vårdgivare på Nationella taxan och representanter för
hälsocentralerna.
5. Uppföljning samarbete och dialog
Rekommendationen från regionen är att försök till dialog och
sammarbete sker på alla orter. Johan hade en förfrågan om
sammarbete runt stroke rehab. Detta undersöker vi vidare.
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6. Samverkansorganets funktion och representanternas roll
Jim och Elisa tar upp frågan om hur representanterna för dialog med
sina kollegor. Privatläkarna har återkommande träffar och
informerar om aktuella frågor. Jim och Elisa tycker att även
fysioterapeuterna bör ha möten där man diskuterar och pratar om
aktuella frågor.
7. Nästa möte
Nästa möte är bokat till den 13/12 2017 KL 15:30-17:30

Jim skrev dessa minnesanteckningar

3

