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2023-01-23 

Information Grön rehab (RS210436) gällande utomlänspatienter  

Region Halland har avtal med leverantörer av Grön rehab i Halland. Aktiviteten 
ska vara ett komplement i en rehabiliteringsplan som patient/deltagare 

genomför via sin vårdcentral och ske i kombination med pågående behandling 
på vårdcentralen.  

Deltagare från andra regioner  
För detta avtal avses Region Halland vara vårdregion. Med utomlänsdeltagare 

avses svenska medborgare folkbokförda utanför Halland. Den region i vilken 

personen är folkbokförd benämns hemregion. Regioner inom Sverige har inom 

ramen för detta avtal möjlighet att skriftligt göra avrop/beställningar av Grön 
rehab i enlighet med gällande avtal (RS210436) hos Leverantören. Detta 
förutsätter dels en godkänd remiss som utfärdas av primärvårdsenheten, dels 

en betalningsförbindelse som utfärdas av patientens hemregion. Det är 
Leverantörens ansvar att säkerställa att remiss och betalningsförbindelse finns 
innan Grön rehab kan påbörjas. Det finns ingen garanti att Grön rehab kan 

bekostas av hemregionen.  
 

1. För de utomlänspatienter som är listade vid en primärvårdsenhet inom 
Vårdval Halland i Region Halland måste patienter som remitteras till Grön rehab 
utöver remissen inhämta en betalningsförbindelse från patientens hemregion. 

Det är ett krav från Region Halland att det finns en betalningsförbindelse 
utfärdat av hemregionen för att kunna godkänna Grön rehab för 

utomlänspatienter. Patientens hemregion ansvarar för att godkänd 
betalningsförbindelse skickas till Region Halland, Vårdgarantiservice.  
 

2. För patienter som remitteras från primärvårdsenheter lokaliserade utanför 
Vårdval Halland måste remiss kompletteras med betalningsförbindelse från 
patientens hemregion för att Region Halland ska kunna godkänna att patienten 

kan åberopa Grön rehab i enlighet med Region Hallands avtal inom Grön 
rehab. Patientens hemregion ansvarar för att remiss och godkänd 

betalningsförbindelse skickas till Region Halland, Vårdgarantiservice som sedan 
vidarebefordrar remiss och betalningsförbindelse till Leverantören.  
 

3. Hur gå till väga? Patienten kontaktar sin hemregion för att få en godkänd 
betalningsförbindelse. Tillvägagångssättet kan skilja sig åt i de olika regionerna.  

 
Folkbokförd i Västra Götalandsregionen:  
Via 1177.se finns kontakter till Valfrihet i vården i Västra Götaland.  

Telefon: 020-44 55 55  
 

Folkbokförd i Region Skåne: Patient/verksamhet använder kontaktformulär:  
Skane.se/Patientservice alternativt Telefon: 040-623 90 00, uppge 
”Vårdgivarservice” i fritt tal.  
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För att Region Skåne ska kunna utfärda en eventuell betalningsförbindelse 
behöver de patientens personnummer samt fullständigt namn och adress på 

mottagande leverantör av Grön rehab.  
 

Folkbokförd och/eller listad i Region Halland: 
Vårdgarantiservice kan hjälpa patient/verksamhet i frågor som gäller regler för 
valfrihet och vårdgaranti.  

 
 

För Region Halland  

 
 

Camilla Falk   Ann-Sofi Strömvall Larsson 
Hälso-och sjukvårdsstrateg  Hälso-och sjukvårdsstrateg 

https://www.1177.se/Halland/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/vardgaranti/

