
 
 

 

Informationsbrev vecka 38 2018 

 

Utbildning ICD-10 för medicinska sekreterare 

Det är en tvådagarsutbildning där dag 1 är den 30 okt och dag 2 är den 20 nov. 

 

Efterlysning medicinsk sekreterare till projekt inom satsningen 

Patientmiljarden: 
Har någon enhet en sekreterare med kodkompetens som kan tänka sig att delta i 

projekt? 

Uppdraget passar någon som tycker att det är roligt med självständigt och 

undervisande arbete och som vill arbeta regionövergripande. Arbetet kommer att ske 

i nära samarbete med projektledarna.  

Ekonomisk ersättning utgår.   

Motsvarande ca 50-100 % under ca 1 år.  

 

För mer info kontakta:  

 Marie.Sjoden@regionhalland.se, 0703-282356  

 

ST-fördelning 

Fördelningen av ST-block för september är gjord och 6 block delas ut fördelat på 3 

block till egen regi, 1 block till Säröledens Familjeläkare, 1 block till Capio Husläkarna 

Kungsbacka och 1 block till Capio Familjeläkarna Söderbro/Skrea. 

 

Rehabiliteringsgarantin upphör 2019 
Möjligheten att söka ersättning för behandlingar inom ramen för 

”Rehabiliteringsgarantin” upphör 2019. 

Sista dagen för inlämning av ansökningar är den 14 december 2018. Läs mer i 

bifogat dokument. 

Katarina.larborn@regionhalland.se 

 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:Marie.Sjoden@regionhalland.se
mailto:Katarina.larborn@regionhalland.se


                                                          2018-09-19 

Regionkontoret 

Hälso- och sjukvård 

Katarina Larborn Hälso- och sjukvårdsstrateg 

 

 

Rehabiliteringsgarantin avslutas 2018 

Insatser för långvarig smärta och psykisk ohälsa (tidigare rehabiliteringsgarantin) har 

ingått i en nationell överenskommelse sedan 2008. Den är knuten till de 

utvecklingsdelar som har rymts inom arbetet med en förbättrad sjukskrivningsprocess 

och har haft ett syfte att stödja utvecklingen av främst KBT-inriktad behandling för 

psykisk ohälsa (lindrig och medelsvår depression, ångest och stressrelaterad ohälsa 

samt multimodal (teambaserad) behandling för långvarig benign smärta). Stödet har 

inneburit att närsjukvården har kunnat söka stimulansersättning för dessa tillstånd 

efter avslutad behandling. 

Överenskommelserna avlutas i och med 2018 och SKL meddelade förra veckan att 

det inte finns pågående förhandlingar om en fortsättning av stimulansmedel för dessa 

insatser. Det innebär att möjligheten för att söka dessa medel från Regionkontoret 

också upphör i och med 2018. 

 

Sista ansökningsdag 14 december 

Ansökningarna för 2018 måste vara Regionkontoret tillhanda senast den 14 

december 2018 för att erhålla ersättning för behandlingarna som avslutats under 

2018. 

Sista utbetalning för behandlingarna sker i januari 2019. 

 

 

Information om ansökningsförfarandet försvinner från extranätet 7 nov. 

 

Information om ansökningsförfarandet ligger på extranätet 

https://extra.regionhalland.se/halsa-vard-

tandvard/rehabilitering/Rehabiliteringsgarantin/Sidor/default.aspx  

Denna information kommer att försvinna den 7 nov då extranätet stängs ned och 

vårdgivarportalen med information är under uppbyggnad. 

Vi har valt att inte lägga över denna information på vårdgivarportalen som är helt 

webbaserad och ber er därför att ladda ned information ni behöver fortsättningsvis för 

att kunna ansöka om medel. 

 

Uppstår det frågor kring området och ansökningsförfarandet under året så kontakta 

Katarina Larborn katarina.larborn@regionhalland.se  
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