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Minnesanteckningar samverkansorgan
Nationella taxan 180321
Tid och plats
2018-03-21, kl. 16.00–18.00, Lokal 3an Regionhuset
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

Dagordning
1. Vägen till framtidenshälsa och vård år 2035
Åsa Rosendahl, statistiker på Region Norrbotten går igenom ett bildspel om framtidens hälsa och vård år 2035. Dialog om målbilden
och vägen till målet.
2. Föregående möte
Ärenden från föregående möte kommenteras i samband med genomgång av aktuella läget
3. Aktuellt från vårdgivarna
Ritva Angeria: Har bjudit in HC i Haparanda för samverkansmöte.
Detta har dock inte blivit av än. Problem med frikort. Det innebär
mycket extraarbete att ringa in och kolla varje gång. Många patienter
vet inte om de har ett frikort eller inte.
Johan Linström: Johan fyller i att det inte fungerar hos Cityrehab
heller. Detta trots att de har e-legitimation(sits-kort) och rätt behörighet. Vidare meddelar Johan att de privata fysioterapeuterna i
Norrbotten ska träffas fredag 23/3. På mötet ska de bland annat ta
upp hur de ska samverka i framtiden. Johan tar också upp att han har
upplevt problem med dokument på NLLplus. Jim informerar att om
det är problem med dokument kopplade till nationella taxan kan man
kontakta honom direkt. Annars mailar man till ansvarig av aktuella
dokumentet eller hemsidans redaktör. Johan berättar också att en av
hans nya kollegor på City rehab blivit nekad ett samverkansmöte på
Sunderby sjukhus. Jim och Elisa är medvetna om situationen sedan
tidigare och kommer att kontakta berörda.
Sven Söderberg: Tycker att det är bra att det kan vara möjligt att
byta specialitet vid försäljning av etablering. På Hermelinen förs
diskussioner om NPÖ, dock är man tveksamma gällande sekretess.
D.v.s. patienter som inte vill att någon annan än den aktuella läkaren
ska ha tillgång till journalanteckningar mm.
4. Aktuellt från Region Norrbotten
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Granskning av vårdgivare
Jim och Elisa berättar att regionen tänker genomföra en granskning av vårdgivare som avviker i debiteringsmönster t.ex. har
betydligt fler besök än kollegor. Sven efterfrågar ett tydligt upplägg och granskningsrutin. Jim och Elisa berättar att en sådan är
på gång och återkommer med mer info gällande detta.
- Aktuella försäljningar
För tillfället ligger en fysioterapietablering ute till försäljning.
En försäljning av fysioterapietablering i Luleå har genomförts.
Fysioterapeut Maria Bandh har köpt sin etablering från Michael
Sjöström och startar sin verksamhet den 1 april. Utöver det har
en fysioterapietablering i Piteå varit ute till försäljning. Där har
budgivingen avslutats och det återstår för säljare och köpare att
komma överens och skriva avtal. Två fysioterapietableringar och
en läkaretablering i Luleå har varit ute till försäljning, men inga
anbud har inkommit. Även en fysioterapietablering i Boden har
varit ute till försäljning utan anbud.
- Interna kvalitetsutvärderingar
Jim och Elisa ser gärna att vårdgivare på Nationella taxan gör
egna kvalitetsutvärderingar och delar med sig av dem till Region
Norrbotten.
- Aktuellt nationellt
Sven berättar lite kort att det just nu inte händer så speciellt
mycket.
5. Uppföljning samarbete och dialog
- Vår presentation av nationella taxan, internt och externt.
Jim visar den presentation som används för intern info om nationella taxan.
6. Nästa möte
Nästa möte bestäms till 12 juni kl. 15.30–17.30.
Kallelse kommer via mail.

Jim Moritz skrev dessa minnesanteckningar
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