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Minnesanteckningar samverkansorgan
Nationella taxan 171213
Tid och plats
2017-12-13, kl 15.30-17.00, Lokal Regionhuset 5an
Deltagare
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

För kännedom
Pia Näsvall, Region Norrbotten

Dagordning
1. Föregående möte
2. Aktuellt från vårdgivarna
Johan Lindström: City Rehab har haft lite problem med taxekoder.
Koderna överensstämmer inte mellan regionens system och City
Rehabs. Johan upplever att patienter är mycket missnöjda med stafettläkare.
Sven Söderberg: Några läkare på hermelinen vill gärna ha tillgång
till NPÖ, för att testa om det underlättar arbetet. Frågor som uppkommer är om det går att vara konsumet eller producent i NPÖ? Vidare informerar Sven att det råder viss osäkerhet gällande den nya
Dataskyddsförordningen som kommer i april 2018. Ingen vet egentligen vad detta kommer att innebära.
Åsa Lindholm: Har inga tillägg till det Sven har sagt.
Ritva Angeria: Har fått in klagomål på hälsocentral i Haparanda.
Gällande staffetläkare och att patienter hänvisas till hälsocentralens
egna fysioterapeuter. Samverkansmöte med hälsocentral är bokat till
18/1-2018. Frågor gällande validering av kurser som eventuellt kan
räknas in som underlag för särsklit arvode, har varit aktuella. Alla
frågor gällande särskilt arvode hänvisas till fysioterapeuterna fackförbund.
3. Aktuellt från Region Norrbotten
- Granskning av vårdgivare
För tillfället pågår ingen ny granskning. Dock genomförs en uppföljning på regionrevisorernas tidigare granskningsrapport från
2013.
- Aktuella försäljningar
Fysioterapeuterna Åsa Gimås, Stefan Nordbrandt och Annika Aaltokertu har haft sina etableringar ute till försäljning utan att få in några
bud. Även allmänläkare Annika Anden har haft sin etablering ute till
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försäljning utan framgång. Fysioterapeuten Michael Sjöström har
haft sin etablering ute till försäljning. Där har bud inkommit, och om
en affär genomförs så redovisas den på hemsidan. För tillfället finns
en etablering ute till försäljning och det är fysioterapeuten Åsa Gimås i Luleå.
- Hemsida Nllplus
Jim går igenom hemsidan på nllplus som genomgått en rejäl ”renovering”. Info om nyheter ska skickas ut i infobrev.
- Interna kvalitetsutvärderingar
Jim och Elisa tipsar vårdgivare att göra egna interna kvalitetsutvärderingar, och gärna dela dessa med oss på regionen.
- Aktuellt nationellt
Sven informerar om att det står stilla med Harriet Wallberg utredning. Den har fastnat på departementet pga. brist på jurister. Socialstyrelse har fått i uppdrag att se över förordningen. Förhandlingar för
2018 är klara och man tror sig kunna börja förhandla om 2019
ganska snart. Ny patientsäkerhetslag alla vårdgivare är skyldiga att
skaffa sig information om vad som gäller. Lagen innbär ett större
eget ansvar för respektive vårdgivare att själva utreda.
4. Uppföljning samarbete och dialog
Johan och Ritva planerar att kalla till ett kollegialt möte för alla fysioterapeuter. Regionen kan bistå med lokaler och möjlighet till videokonferens. Jim kan kontaktas gällande bokning av lokaler.
5. Nästa möte
Onsdag 14/3 2018 kl 15.30-17.30
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