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Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen godkänner årsrapporten för privata vårdgivare på nationella taxan 2017.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten eftersträvar en bra dialog och samverkan med de privata
vårdgivarna. Det arbetssättet bidrar till en bra uppföljning och kontroll. Det
är även positivt att flera samverkansöverenskommelser har tecknats med
läkare och fysioterapeuter verksamma på nationella taxan.

Sammanfattning
Nationella taxan utgår ifrån två lagstiftningar, lagen om läkarvårdsersättning
(LOL) och lagen om ersättning för fysioterapi (LOF). Region Norrbotten ska
handlägga och kontrollera utbetalningar, ersättningsetableringar, särskilda
arvoden och vikariat mm, till vårdgivarna på nationella taxan i Norrbotten.
Regionen kan inte påverka kostnadsbilden eftersom taxan fastställs nationellt
i ett sammarbete mellan SKL, Fysioterapeuterna och Privatläkarförbund.
Regionen ska kontrollera att vårdgivarna följer lagstiftningen och att utbetalda ersättningar sammanstämmer med utförd vård. En bra dialog och samverkan med vårdgivarna underlättar uppföljning och kontroll. Det finns 24
registrerade läkaretableringar i Norrbotten och alla är verksamma. Det finns
åtta specialister i allmänmedicin, de övriga specialiter som förekommer mest
är internmedicin och gynekologi. Det finns totalt 60 fysioterapietableringar
registrerade i Norrbotten, av dessa är 58 verksamma. Verksamheten på nationella taxan i Norrbotten är till stor del centrerad till Luleå där 50 procent
av fysioterapeuter och 75 procent av läkarna har sina mottagningar.

Ärendet
Region Norrbotten vill få ökad insyn i verksamheterna som bedrivs på nationella taxan i Norrbotten. Därför togs en utökad samverkansöverenskommelse fram 2016. Överenskommelsen innebär ett antal förmåner för vårdgivarna, men också skyldighet att samverka och vara transparenta mot Region
Norrbotten. 13 fysioterapeuter och en läkare har idag samverkansöverenskommelse med regionen. Flertalet vårdgivare har aviserat att de kommer att
skriva under samverkansöverenskommelsen under 2018.
Tillgången till behandling hos fysioterapeut är totalt sett (privata vårdgivare
och vårdvalet) ojämnt fördelad över länet. Boden har bäst tillgång, där gjordes 1,3 besök/invånare. Gällivare har minst antal besök, 0,43 besök/invånare. Verksamheten på nationella taxan i Norrbotten är centrerad till
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Luleå där 50 procent av fysioterapeuter och 75 procent av läkarna har sina
mottagningar.
Under perioden januari– december 2017 gjordes lika många besök hos läkare som 2016. Antalet besök hos fysioterapeuter var ca 7 000 färre år 2017
än 2016. Verksamheten på nationella taxan kan variera något från år till år
eftersom vårdgivarna byts ut genom så kallade ersättningsetableringar. När
en ny vårdgivare kommer in på taxan minskar verksamheten oftast under en
inledande period. Vårdgivaren har ett år på sig att uppnå det lagstadgade
kravet om heltidsarbete.
I genomsnitt gjordes sju besök per patient hos fysioterapeuter och 1,7 besök
per patient hos läkare under perioden januari - december 2017. Enligt lagstiftningen ska normalarvode debiteras för den huvudsakliga delen av behandlingarna i fysioterapiverksamheten. 21 av 58 fysioterapeuter debiterar
normalarvode vid mer än hälften av besöken. Normalarvodet utgör enligt
lagstiftningen det enhetliga arvodet för den huvudsakliga delen av den medicinska verksamhet som förekommer inom respektive läkares specialitet.
Majoriteten av läkare debiterar normalarvode vid mer än hälften av besöken.
Bilagor:
Årsrapport för privata vårdgivare på nationella taxan 2017
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsavdelningen
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