
Du kan söka bidrag 
till din rehabilitering
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Fackförbundet ST
www.st.org

www.seko.se

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 familjemedlemmar.

Du hittar mer information och 

ansökningsblankett på:

www.stiftelsensolhojden.se

Vi hjälper dig!



Om du arbetar inom järnvägen kan du söka ekonomiskt bi-

drag för dig eller dina familjemedlemmar för rehabilitering 

från Stiftelsen Solhöjden. Du måste vara medlem i Seko – Ser-

vice- och kommunikations facket eller Fackförbundet ST.

Stiftelsen kan bevilja bidrag till dig som behöver rehabilitering efter 

skador och vid sjukdomar. Det kan vara efter operationer, ryggbesvär, 

bröstcancer, whiplashskada och psykiska besvär efter traumatiska hän-

delser. Ansökan kan göras för alla åkommor. Stiftelsen gör en individuell 

prövning av alla ansökningar – både stora och små. 

Kostnader som du kan få ersättning för är sjukgymnastik, massage el-

ler till exempel bassängträning som inte ersätts av annan instans. Det är 

också möjligt att få bidrag för resor till och från rehabiliteringarna eller 

dagersättningar som man får betala när man är inlagd på inrättning, om 

sådana kostnader uppstår. 

Kravet för att få bidrag är att det finns ett medicinskt underlag som styr-

ker behovet av rehabilitering.

Din anställning
De som kan få bidrag är alla anställda medlemmar vid alla spårtrafikföre-
tag.

Ansökningsblankett
Ansökningsblanketten kan du ladda ner från www.stiftelsensolhojden.se 
eller skriva ett brev så skickar vi den. 

Ansökan om bidrag ställs till 
Stiftelsen Solhöjden
Seko
Box 1105
111 81 Stockholm
Upplysningar kan lämnas av stiftelsen av styrelsen i stiftelsen.

Stiftelsen Solhöjdens ledamöter
Ordförande  Valle Karlsson     Seko     08-791 41 00
Ledamot       Fredrik Bäckström    Seko       08-791 41 00
Kassör               Göran Larsson        Seko      08-791 41 00
Vice ordförande     Tobias Bjerman       ST       0708-404 243

❖ Stiftelsen Solhöjden kan bevilja bidrag som syftar till att underlätta 
finansiering av rehabilitering.

❖ Bidragsberättigade är Seko-medlemmar och ST-medlemmar som arbe-
tar inom järnvägen och deras familjemedlemmar.

❖ Behovet ska styrkas med remiss eller annat aktuellt medicinskt under-
lag.

❖ Styrelsen för stiftelsen gör bedömning och beslutar om bidrag. Kost-
naderna 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.


