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Reglemente för
samverkansorgan mellan
Region Norrbotten och de
privata vårdgivarna enligt
nationella taxan
Godkänd av regionstyrelsen 30 januari 2019
Sammansättning
Samverkansorganet består av minst fem ledamöter jämte ersättare. De
privata läkarna och fysioterapeuterna i Norrbotten utser var sin ledamot.
Ordförande och ytterligare ledamöter utses av verksamhetsdirektören.
Med privata vårdgivare avses läkare och fysioterapeuter som är verksamma
enligt lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning för
fysioterapi.
Representanterna för de privata läkarna och fysioterapeuterna utses av
respektive intresseorganisation.

Uppgifter
Samverkansorganet är ett organ för information och samverkan i frågor som
rör privata vårdgivare om resurser och resursutnyttjande av privat
vårdverksamhet inom Region Norrbotten.
De aktiviteter inom enskilt vårdutbud som ska tas med i denna samverkan är
den läkarvård och fysioterapiverksamhet som regleras enligt
samverkansavtal eller enligt lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen
om ersättning för fysioterapi.
Frågor att hantera i planeringssamverkan kan även vara:
 Fortbildning.
 Anordnande av praktikplatser.
 Joursamverkan.
 Gemensam information till allmänheten.
 Enhetlig remissbehandling.
 Innehåll och omfattning av vårdavtal och samverkansavtal.
 Samverkan kring informationssystem.
Samverkansorganet ska medverka till att verksamhetsuppföljning och
kvalitetsuppföljning av verksamheten sker.

Samverkan
Samverkan har rådgivande karaktär. Med samverkan avses möjlighet för
varje part i organet att påverka innehållet i förslaget till beslutsunderlag.
Om samsyn inte kan uppnås i en fråga kan avvikande ställningstagande
tillkännages genom särskilt yttrande till protokollet.
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Sammanträden
Samverkansorganet sammankallas minst två gånger per år på Region
Norrbottens initiativ.
Skriftlig kallelse tillsammans med föredragningslista och erforderliga
handlingar ska skickas ut till ledamöterna senast en vecka före varje
sammanträde.
Protokollen från sammanträdena ska justeras av ordförande och en ledamot
från de privata vårdgivarna. De justerade protokollen ska skickas till
ledamöterna.
Om behov finns kan särskilda sakkunniga inbjudas för att till exempel
informera i vissa frågor.

Ersättning
De privata vårdgivarrepresentanterna har rätt till sammanträdesarvode,
ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt reseersättning enligt samma
regler som gäller för Region Norrbottens förtroendevalda.
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