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Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att godkänna årsrapport för privata vårdgivare på 

nationella taxan 2020.  

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 fler samverkansöverenskommelser har tecknats med lä-

kare och fysioterapeuter verksamma på nationella taxan.  

Sammanfattning 
Region Norrbottens nettokostnad för verksamheten privata vårdgivare enligt 

den nationella taxan 2020 är totalt ca 90 mkr (97,4 mnkr 2019). Covid-19 

har haft stor påverkan på vården i Norrbotten under 2020, och nationella 

taxan är inte något undantag. Produktionen av både läkarbesök och fysiote-

rapibesök gick ner kraftigt under våren i samband med den första vågen av 

covid-19. Flera kliniker stängde helt eller delvis ner sin verksamhet under 

våren och sommaren. Nationella taxans konstruktion med ersättningstak och 

begränsat antal vårdgivare gör att ingen vårdskuld kan upparbetas hos vård-

givarna på taxan. Under hösten 2020 har produktionen på nationella taxan 

varit åter varit normal. 

Under 2020 har den positiva utvecklingen för samverkan med nationella 

taxans vårdgivare fortsatt från 2019. Vid årsskiftet 2020/2021 hade totalt 77 

procent av vårdgivarna skrivit under samverkansöverenskommelse med reg-

ionen. Det är en stor förbättring från 2017 då 17 procent hade skrivit sam-

verkansöverenskommelse. För att ytterligare förbättra samverkan i kommu-

ner med många privata fysioterapeuter, skulle återkommande samverkans-

möten med hälsocentraler vara bra.  

Ärendet 
Region Norrbottens uppgift är att handlägga och kontrollera utbetalningar, 

ersättningsetableringar, särskilda arvoden och vikariat, till privata fysiotera-

peuter och läkare i Norrbotten, som arbetare efter den nationella lagstiftning-

en som kallas för ”nationella taxan”. Regionen kan inte påverka kostnadsbil-

den eftersom taxan fastställs nationellt av SKR, Fysioterapeuterna och Pri-

vatläkarförbundet. Regionen ska kontrollera att vårdgivarna följer lagstift-

ningen och att utbetalda ersättningar sammanstämmer med utförd vård. En 

bra dialog och samverkan med vårdgivarna underlättar uppföljning och kon-

troll. 

Sedan 2016 ingås samverkansöverenskommelse med vårdgivarna på nation-

ella taxan. Detta möjliggör en bättre uppföljning av verksamheterna. Över-

enskommelsen innebär ett antal förmåner för vårdgivarna, men också skyl-

dighet att samverka och vara transparenta mot Region Norrbotten. Vid års-

skiftet 2020/2021 hade 78 procent av fysioterapeuter och 76 procent av lä-
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karna skrivit under samverkansöverenskommelse med regionen. Det är en 

stor förbättring från 2017 då 22 procent fysioterapeuter och 4 procent läkar-

na hade skrivit samverkansöverenskommelse.  

Verksamheten på nationella taxan i Norrbotten är till stor del koncentrerad 

till Luleå där 50 procent av fysioterapeuter och 75 procent av läkarna har 

sina mottagningar. Detta avspeglar sig tydligt i fördelningen av patienter 

mellan de egna hälsocentralerna och nationella taxans fysioterapeuter i Lu-

leå, där 57 procent av fysioterapi patienterna gick till nationella taxans fysio-

terapeuter. Det finns ett behov av samverkansmöten mellan nationella taxans 

fysioterapeuter och hälsocentralerna för att effektivisera resurser och und-

vika dubbelarbete.  

Under 2020 har två läkare överlåtit sina etableringar via anbud, så kallade 

ersättningsetablering. Båda de nya etableringarna har skrivit under samver-

kansavtal och överenskommelse. 

Både antalet besök och patienter hos läkarna sjönk från 2019 till 2020 som 

en följd av covid-19 pandemin. Det är fler kvinnor än män som besöker nat-

ionella taxans läkare, förklaringen till detta är att det finns fyra aktiva specia-

lister inom obstetrik och gynekologi, ett specialistområde där nästan alla 

patienter är kvinnor. För övriga områdena så är patienternas könsfördelning 

jämn. Antalet fysioterapibesök och patienter 2020 var färre än året innan, 

som en följd av covid-19 pandemin. Av besöken utgör fler kvinnor än män, 

ett mönster som även finns i primärvården.     

Könsfördelningen mellan vårdgivare på nationella taxan är inte samma som 

för läkare och fysioterapeuter totalt sett. På nationella taxan i Norrbotten 

finns betydligt fler manliga läkare vilket kan förklaras av den höga medelål-

dern bland taxans läkare. Bland yngre läkare är könsfördelningen jämnare. 

Även bland fysioterapeuterna är andelen män högre än bland fysioterapeuter 

totalt. Att nationella taxans fysioterapeuter överlag är mer inriktad mot idrott 

och träning kan vara en av orsakerna.  

Resultat 

Region Norrbottens nettokostnad för verksamheten privata vårdgivare enligt 

den nationella taxan är totalt ca 90 mkr för 2020, för 2019 var 

nettokostnaden 97,4 mkr. I detta ingår intäkter avseende utomlänspatienter 

1,4 mnkr samt momskompensation 5,5 mkr. Till läkarna betaldes 40 mkr och 

till fysioterapeuterna 50 mkr. Regionen har även en kostnad för 

laboratorieundersökningar på 6,9 mkr. Den totala nettokostnaden minskade 

från 2019 till 2020, detta kan förklaras med en minskad aktivitet bland både 

läkarna och fysioterapeuter, som en följd av covid-19 pandemin.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 
Inga omotiverade skillnader mellan kvinnor och män har observerats.  

Bilagor: 
Årsrapport för privata vårdgivare på nationella taxan 2020 

Protokollsutdrag skickas till: 
Ekonomi- och planeringsdirektör 
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