
Du kan söka 
bidrag till din  
rehabilitering



OM du arbetar inom järnvägen  
kan du söka ekonomiskt idrag 
för dig eller dina familje- 
medlemmar för rehabilitering 
från Stiftelsen Solhöjden.  

Du måste vara medlem i Seko, Service- och kommunikations-
facket eller Fackförbundet ST.

Stiftelsen kan bevilja bidrag till dig som arbetar inom järnvägssektorn eller 
dina anhöriga som behöver rehabilitering efter sjukdom, olyckor eller 
andra personskador. Bidrag kan bara lämnas för sådan rehabilitering som 
inte ersätts från den allmänna sjukvårdsförsäkringen, annan försäkring eller 
arbetsgivaren.    

Exempel på rehabiliteringsåtgärder där stiftelsen tidigare beviljat bidrag är: 
massagebehandling, träningskort, vattengymnastik, solresor, beroende- 
behandlingar, naprapatbehandling, fysiska hjälpmedel, resekostnader i  
samband med beviljade behandlingar och liknande.  

Exempel på kostnader där stiftelsen inte har möjlighet att bevilja bidrag 
är: sjukvårdsavgifter, mediciner, habiliteringskostnader, resekostnader till och 
från allmän sjukvård.

Styrelsen prövar alla ansökningar individuellt och behöver  
följande handlingar för att kunna behandla en ansökan: Komplett ifylld 
ansökningsblankett (blanketten finns ifyllningsbar på Stiftelsen hemsida).

Ett intyg där någon medicinskt kunnig (läkare, sjuksköterska, sjukgymnast 
osv) rekommenderar den behandling man söker bidrag för.

Välkommen med din ansökan.

Ansökan om bidrag ställs till 
Stiftelsen Solhöjden 
Seko 
Box 1105 
111 81 Stockholm

Upplysningar kan lämnas av stiftelsen av styrelsen i stiftelsen.

Behovet av rehabilitering ska styrkas med remiss eller annat aktuellt  
medicinskt underlag.

STIFTELSEN SOLHÖJDENS LEDAMÖTER
Ordförande  Valle Karlsson  Seko  08-791 42 43

Vice ordförande  Tobias Bjerman  ST  0708-404 243 
Kassör  Fredrik Bäckström  Seko  08-791 42 72

Ledamot   Karolina Hansen  Seko  08-791 41 57

Ledamot  Per-Ola Fällman  Seko  08-454 84 65

                      

- Bidragsberättigade är Seko-medlemmar och ST-medlemmar  
som arbetar inom järnvägen och deras familjemedlemmar.

- Styrelsen för stiftelsen gör bedömning och beslutar om bidrag. 
Kostnaderna ska i första hand vara sådana som inte ersätts av  
försäkrings-kassa/landsting/kommun eller på annat sätt samt  
kunna styrkas med faktura eller kvitto och medicinskt underlag.

OM STIFTELSEN SOLHÖJDEN



Har du råkat 
illa ut?
Är du medlem i Seko eller Fackförbundet ST och arbetar inom  
järnvägen? Då kan du söka rehabiliteringsbidrag hos Stiftelsen  
Solhöjden, för dig eller dina famljemedlemmar

Du hittar mer information och ansökningsblankett på: 
stiftelsensolhojden.se 

Vi hjälper dig!

www.seko.se Fackförbundet ST 
www.st.org


