Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland
Landstinget förvaltar 82 stiftelser och fonder. En stiftelse är från början en donation
antingen genom testamente eller att någon skänker en summa pengar till
till ett visst ändamål.
Vem kan söka bidrag?
Stiftelserna och fonderna är till största delen avsedda för enskilda behövande sjuka
eller personer med funktionsnedsättningar och som är bosatta i Värmland. Några av
stiftelserna avser personal och några avser verksamhet inom landstinget.
För flertalet stiftelser och fonder som delar ut bidrag till enskilda gäller att den sökande
är behövande. I detta sammanhang innebär behövande att den sökande bör ha låg
inkomst och inte kan ha större ekonomiska tillgångar.
Ansökan
Ansökan görs till landstingets handikappkonsulent Ewa Gustafson som också
handlägger ansökan. Telefon 054-61 42 29 eller e-post ewa.gustafson@liv.se
Beslut om fördelning av fondmedel fattas av Landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande
på delegation av styrelsen.
Ansökningsblankett
Ansökningsblankett finns på landstingets hemsida www.liv.se och hos handikappkonsulent Ewa Gustafson. Det framgår av blanketten vilka uppgifter som ska
redovisas i ansökan. Har du frågor kontakta Ewa Gustafson, telefon 054-61 42 29,
e-post ewa.gustafson@liv.se
Redovisning av fonderna
Stiftelserna 101-130, Fonder avseende hela Värmland, har ingen geografisk begränsning
utan är öppna för alla boende i Värmland. De övriga stiftelserna är mer lokalt knutna
vilket framgår av redovisade bestämmelser för varje stiftelse.

Fonder avseende hela Värmland
101 Stiftelsen Hinderssonska fonden
Ändamål

Bidrag till i hemmet vårdade patienter, oavsett för vilken sjukdom
de vårdas, dock att understöd från fonden inte får utgå till behov
som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

102 Stiftelsen Lagerlöfska fonden
Ändamål

Bidrag till i hemmet vårdade patienter, oavsett för vilken sjukdom
de vårdas, dock att understöd från fonden inte får utgå till behov
som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

103 Stiftelsen Lambertska fonden
Ändamål

Bidrag till i hemmet vårdade patienter, oavsett för vilken sjukdom
de vårdas, dock att understöd från fonden inte får utgå till behov
som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

104 Stiftelsen Mathilda Ellvins fond
Ändamål

Bidrag till i hemmet vårdade patienter, oavsett för vilken sjukdom
de vårdas, dock att understöd från fonden inte får utgå till behov
som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

105 Stiftelsen E och P Clarholms fond
Ändamål

Konvalescentvård av behövande patienter.

106 Stiftelsen Dagny Lindbergs fond
Ändamål

Vård av reumatiker i för dem lämpligt klimat,
företrädesvis Kanarieöarna.

107 Stiftelsen Oscar Mellqvists donationsfond
Ändamål

Att främja vård av behövande ålderstigna sjuka
och utvecklingsstörda.

108 Stiftelsen Hilda Maria Berggrens fond
Ändamål

Att disponeras såsom bidrag för inköp av s k konstgjord njure
med placering inom Karlstads lasarett, eller till annat
liknande ändamål inom sjukvården i länet.

109 Stiftelsen Oskar Hungalsbergs fond
Ändamål

1/3 till kroniskt sjuka och handikappade inom Värmlands län.
1/3 till Värmlands blinda.1/3 till Cancerfonden.

110 Stiftelsen Anna Olanders fond
Ändamål

För hjälp åt blinda i Värmlands län.

111 Stiftelsen Herman Norlings fond
Ändamål

Stipendier och premier till förtjänta elever vid
Älvsbacka verkstadsskola.

112 Stiftelsen Henny A Andreassons fond
Ändamål

Till förmån för psykiskt sjuka.

113 Stiftelsen Landstinget i Värmlands sociala samfond
Ändamål

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts
till kapitalet får användas till
1. Bidrag till personer inom länet med psykiskt handikapp
för inköp av hjälpmedel, leksaker och dylikt såsom till exempel
lekoteksleksaker att användas i terapeutiskt syfte.
2. Bidrag till personer inom länet med psykiskt handikapp
för rekreation, lägervistelse, ferievistelse, konvalescentvård eller
dylikt, som vederbörande av ekonomiska skäl inte har

möjlighet att annars bekosta.
3. Bidrag till personer inom länet med psykiskt handikapp, som
erhåller eller erhållit vård eller omsorg av Landstinget i Värmland
och som har behov av ekonomiskt stöd för att fungera utan
institutionsvård.
Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall bekostas
med allmänna medel eller till bestridande av utgifter i den del
dessa skall täckas av medel från allmän försäkringskassa.
Nedanstående fonder har slagits samman till samfonden:
Helin-Löwenhielmska fonden, Värmlands läns föreningsfond,
D V Göhles fond, P F Yhnells fond samt till Rambergs minne.
114 Stiftelsen Lovisa Sandbergs fond
Ändamål

Vårdinrättningen Ulleberg

115 Tora och Sanfrid Axelssons testamente
Ändamål

Genom beslut i Kammarkollegiet om permutation 2003-09-29
får medlen användas till personer med cerebral pares bosatta i
Värmlands län.

116 Stiftelsen Erik och Maria Jakobssons fond
Ändamål

Tillgodoseende av vård och utbildning i fråga om handikappade
barn inom Värmlands län, vilkas behov av sådana åtgärder
inte kan tillgodoses på annat sätt.

117 Stiftelsen Uno Carlssons och Björg Fribergs minnesstiftelse
Ändamål

Stiftelsen skall ge ekonomiskt stöd för rehabilitering och
rekreation till cancersjuka, eller vid födseln fysiskt nervskadade,
barn samt till barn med cerebral pares. Barnen skall få sin
behandling vid Centralsjukhuset i Karlstad eller ha remitterats
från sjukhuset till annan ort. Stöd skall även kunna ges till
barnens familjer.

118 Stiftelsen Lekotekfonden
Ändamål

Inköp av leksaker till handikappade barn i terapeutiskt syfte.

119 Stiftelsen Lekterapifonden
Ändamål

Leksaker att användas av barn på sjukhus i terapeutiskt syfte.

120 Stiftelsen Värmlands läns mödra- och barnavärn, överskottsmedel
Ändamål

Lekoteksverksamhet innebärande att lämna bidrag för inköp
av leksaker och datorutrustning till barn med funktionsnedsättning.
i Värmlands län. Såväl avkastning som kapital får användas.

121 Stiftelsen Tandläkare Brita Nylins minnesfond

Ändamål

Lekoteksverksamhet innebärande att lämna bidrag för inköp
av leksaker och datorutrustning till barn med funktionsnedsättning.
i Värmlands län. Såväl avkastning som kapital får användas.

122 Stiftelsen Doktor Elof Edlunds fond
Ändamål

Lekoteksverksamhet innebärande att lämna bidrag för inköp
av leksaker och datorutrustning till barn med funktionsnedsättning.
i Värmlands län. Såväl avkastning som kapital får användas.

123 Stiftelsen Värmländska barnavårdsföreningens fond
Ändamål

Lekoteksverksamhet innebärande att lämna bidrag för inköp
av leksaker och datorutrustning till barn med funktionsnedsättning.
i Värmlands län. Såväl avkastning som kapital får användas.

124 Stiftelsen Hildur Östrands fond
Ändamål

Kammarkollegiet har i beslut om permutation 2010-02-15
medgett att stiftelsen får använda såväl avkastning som kapital
samt att stiftelsens ändamål ändras till "behövande barn i
Kristinehamn". Stiftelsen anses upplöst när den saknar tillgångar.

125 Stiftelsen Johan Teodor Anderssons fond
Ändamål

Kammarkollegiet har i beslut om permutation 2010-02-15
medgett att stiftelsen får använda såväl avkastning som kapital
samt att stiftelsens ändamål ändras till "behövande barn i
Kristinehamn". Stiftelsen anses upplöst när den saknar tillgångar.

126 Stiftelsen Harald Nygrens fond
Ändamål

Kammarkollegiet har i beslut om permutation 2010-02-15
medgett att fonden får använda såväl avkastning som kapital
samt att fondens ändamål ändras till "behövande barn i
Kristinehamn". Fonden anses upplöst när den saknar tillgångar.

127 Stiftelsen Augusta och Alberts Anderssons fond
Kammarkollegiet har i beslut om permutation 2010-02-15
medgett att stiftelsen får använda såväl avkastning som kapital
samt att stiftelsens ändamål ändras till "behövande barn i
Kristinehamn". Stiftelsen anses upplöst när den saknar tillgångar.
128 Stiftelsen Karl Fredrik Johanssons fond
Ändamål

Behövande barn i Kristinehamn. Såväl avkastning som kapital får
användas. Fonden anses upplöst när den saknar tillgångar.

129 Stiftelsen Leksaksfonden
Ändamål

Behövande barn i Kristinehamn. Såväl avkastning som kapital får
användas. Fonden anses upplöst när den saknar tillgångar.

130 Stiftelsen Fredrik och Caroline Mohns fond

Ändamål

Fonder tillhörande före detta centrala sjukvårdsdistriktet
131 Stiftelsen Ingrid Nisbeths frisängsfond
Ändamål

En frisäng vid Centrallasarettet i Karlstad.
Företrädesrätt skall tillkomma behövande åldersstigna
personer från Karlstad.
Frisängsfond - se bestämmelser om frisängsfonder

132 Stiftelsen Samfond för patienter vid Karlstads Centralsjukhus
Nedanstående fonder har slagits samman till en samfond.
M Collvin, L A Göthlin, C A Lindstedt, H J Lagerlöf nr 1, A Sandvall, Aug
Huzell, Emil Andersson, A S Jansson, Simon Wennberg, Edv Noréus,
H Dahlgren, A D Karlsson, M Cederroth, C A Fahlgren, C A Haak, H J
Lagerlöf nr 2, E A Öman, Ekelundska, P F och J Yhnell, Bröd Johansson,
Vilma Hagelqvist, J H Geijer, A W Fröman, H Brattström.

Ändamål

Se utdrag ur Stadgar för Samfonderna för patienter vid Karlstads
Centralsjukhus samt för patienter vid Sjukhusen i Kristinehamn,
Filipstad, Arvika och Årjäng.

133 Stiftelsen Trivselfonden för patienter och personal vid
Centralsjukhuset
Nedanstående fonder har slagits samman till en trivselfond.
Leopold Simanskys o Mauritz Jakobssons minne, S o R Högbergs fond,
Emilie Nygrens fond, A Fogelbergs fond.
Ändamål

Utdrag ur Stadgar för Trivselfonden för patienter och personal
vid Centralsjukhuset
§ 3 Kammarkollegiet, beslut 1991-06-03
Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till
kapitalet, får användas till patienters och personals trevnad vid
Centralsjukhuset.
Avkastningen får inte användas för ändamål som skall bekostas
med allmänna medel eller till bestridande av utgifter i den del
dessa skall täckas av medel från allmän försäkringskassa.
§ 4 Vid disposition av samfonden skall lämplig hänsyn tas till
föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående
donationerna.

134 Stiftelsen Karlstads mödra- och barnavårdscentrals fond
Ändamål

Karlstads barnavårdscentral

135 Stiftelsen Gustav och Hulda Berggrens fond

Ändamål

Att lämna ekonomisk hjälp till i Karlstad boende medellösa
personer lidande av kronisk sjukdom eller i behov av eftervård
p g a barnförlamning. Avkastningen skall fördelas lika mellan
ovannämnda ändamål.

136 Stiftelsen Valfrid och Astrid Haglunds fond
Ändamål

Hjälp till kroniskt sjuka inom Stora Kils socken för sådan
speciell vård och förseende med sådana hjälpmedel, som
erfordras för underlättande av deras livsföring i hemmet.

137 Stiftelsen Hilda Jonssons fond
Ändamål Behövande långvarigt sjuka patienter i det geografiska område
som motsvarar före detta centrala sjukvårdsdistriktet.
Frisängsfond - se bestämmelser för frisängsfonder

138 Stiftelsen Erik Johan Karlssons donation
Ändamål

Konvalescentvård av nervöst sjuka inom Värmlands län.
Överläkaren vid psykiatriska kliniken äger rätt att disponera
erforderliga medel för ifrågavarande ändamål.

139 Stiftelsen E Utterströms minnesfond
Ändamål

Till behövande patienter eller personal vid lasarettet i det
geografiska område som motsvarar före detta centrala
sjukvårdsdistriktet.

140 Stiftelsen Sven af Geijerstams fond
Ändamål

Användes till friplats eller annan förmån för å lasarettets intagna
medellösa eller mindre bemedlade patienter efter lasarettets
styresmans beprövande i det geografiska område som
motsvarar före detta centrala sjukvårdsdistriktet.
Frisängsfond - se bestämmelser för frisängsfonder.

141 Stiftelsen J och M von Schewens fond
Ändamål

Handikapphjälp. Hjälpmedel åt personer med stadigvarande
funktionsnedsättning i det geografiska område som motsvarar
före detta centrala sjukvårdsdistriktet.

142 Stiftelsen Sven Anderssons gåva
Ändamål

Donationen används till lika delar för patientgrupperna sockersjuka
hjärtsjuka, reumatiker, handikappade och blinda i
det geografiska område som motsvarar före detta centrala
sjukvårdsdistriktet.

143 Stiftelsen Ingrid Linds gåva
Ändamål

Ögonsjukvård för diabetiker

Klinikchefen för ögonkliniken får söka dessa medel.
144 Stiftelsen Selma Spetzigs fond
Ändamål

Hjälpmedel för hörselskadad ungdom i Värmlands län.

145 Stiftelsen N Chr Jensens donationsfond
Ändamål

Bidrag till upprättande av ett rekreationshem för sjuksköterskor,
vilka haft anställning inom Värmland.

146 Stiftelsen P Clarholms 60-årsfond vid Centralsjukhuset
Ändamål

"Grundplåt för åstadkommande av ett sjuksköterskehem, där
sköterskor som haft sitt arbete inom Värmland, må kunna
beredas tillfälle att såväl vila ut och rekreera sig under sin
verksamhetstid, som efter dennas slut få en fristad på
äldre dagar".

147 Stiftelsen A och F Jordanssons donationsfond
Ändamål

" Till hjälp åt i främsta hand mindre bemedlade elever vid
Centrallasarettet i Karlstads sjuksköterskeskola". Numera
sjuksköterskeelever vid Karlstad Universitet som gör sin
praktiska utbildning vid Centralsjukhuset.

148 Stiftelsen Stina och Emil Isakssons forskningsfond

Ändamål

Följande fonder ingår: Elin Christians gåva, Ellen Hellströms gåva,
Tobiassons gåva.
Utdrag ur Stadgar för Stina och Emil Isakssons forskningsfond:
§ 3 Kammarkollegiet, beslut 1991-06-03
Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet,
får tilldelas läkare i Värmland, främst från Nordmarken, för
vetenskaplig forskning eller undervisning, främst beträffande
cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar.
Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses
med utdebiterade medel.

149 Stiftelsen Gustav och Maja Johanssons fond
Ändamål

I första hand för diabetesforskning och i andra hand för forskning
inom andra områden inom endokrinologin.

150 Stiftelsen Elna Sörlanders fond
Ändamål

Cancerinstitutionen vid Karlstads centrallasarett.
Fonden har använts för utbildning av personal.

Stiftelser tillhörande före detta östra sjukvårdsdistriktet
151 Stiftelsen Trivselsamfonden för patienter och personal vid Kristinehamns
sjukhus

Ändamål

Används till patienters och personals trevnad vid Sjukhuset i
Kristinehamn.

152 Stiftelsen Samfonden för patienter vid Kristinehamns sjukhus
Ändamål

Samfond - se bestämmelserna om samfond

153 Stiftelsen Trivselsamfonden för patienter och personal vid
Mariebergsklinikerna i Kristinehamn
Ändamål

Används till patienters och personals trevnad vid
Mariebergsklinikerna i Kristinehamn.

154 Stiftelsen Gustaf och Maria Johanssons i Björkö minne
Ändamål

Enligt reglementet för Gustaf och Maria Johanssons minne
skulle avkastningen varje jul komma "hårt prövade patienter"
till del i det geografiska område som motsvarar före detta
östra sjukvårdsdistriktet.

155 Stiftelsen Samfonden för patienter vid Filipstads sjukhus
Ändamål

Samfond - Se bestämmelserna om samfond.

156 Stiftelsen Lasarettets i Filipstad egna medels fond
Ändamål

Fondens avkastning disponeras av direktionen för ändamål
som är till sjukhusets bästa.

157 Stiftelsen Betty Sandelins fond
Ändamål

4/5 av räntan skall årligen delas ut till fattiga sjuka som skrivs ut
från sjukhuset. Avser dåvarande sjukhuset i Filipstad.

158 StiftelsenTrivselsamfonden för patienter och personal vid Filipstads
sjukhus
Ändamål

Används till patienters och personals trevnad vid Sjukhuset i
Filipstad.

Stiftelser tillhörande före detta norra sjukvårdsdistriktet
159 Stiftelsen Enoch Danielssons fond
Ändamål

Används för medicinsk forskning och andra ändamål som
gagnar sjukhuset. För studier och studieresor. Företräde för
personer med anknytning till Sjukhuset i Torsby.

160 Stiftelsen Lasarettsläkaren Sam Pettersons fond
Ändamål

4/5 av räntan skall användas till vårdavgifter för mindre bemedlade
patienter, vilkas avgifter inte bestrides av det allmänna, eller

till hjälp för utskrivna behövande patienter, med särskild tanke
på utslitna mödrar. Avser patienter i det geografiska område
som motsvarar före detta norra sjukvårdsdistriktet.
161 Stiftelsen Kerstin Perssons fond
Ändamål

Frisäng beredas obemedlade från Sunne församling.

Stiftelser tillhörande före detta västra sjukvårdsdistriktet
162 StiftelsenSamfonden Arvika
Ändamål

Avsedd för patienter vid Sjukhuset i Arvika.

163 Stiftelsen Understödsfond nr 1
Ändamål

Avkastningen skall i smärre belopp utdelas till obemedlade
patienter vid deras utskrivning från sjukhuset i Arvika.

164 Stiftelsen Schröders fond
Ändamål

Beträffande medlens användning finns inga bestämmelser.

165 Stiftelsen Olof Rasmussons donationsfond
Ändamål

Avkastningen skall i smärre belopp utdelas till obemedlade
patienter vid deras utskrivning från Sjukhuset i Arvika.

166 Stiftelsen Julfonden
Ändamål

Avkastningen skall till varje julhögtid bereda glädje åt de på
Sjukhuset i Arvika intagna patienterna.

167 Stiftelsen Samfond Årjäng
Ändamål

Avsedd för patienter vid vårdcentralen och sjukhemmet
i Årjäng.

168 Stiftelsen Nordmarkskommunernas fond
Ändamål

Frisängsfond - se bestämmelser om frisängsfond.

169 Stiftelsen Åhlanders fond
Ändamål

Gåva 1991. Medlen ska stå orörda i fem år och därefter skall
avkastningen årligen utdelas till lämplig person bland
vårdpersonalen på Sjukhuset i Arvika, varvid arbetsvillighet
och gott humör bör premieras. Stipendiet skall användas till
fortbildning.

170 Stiftelsen Arvikaförening mot TBC-fond

Ändamål

Avkastningen skall utbetalas till sådana i Arvika mantalsskrivna
patienter eller förutvarande patienter vid sanatoriet, som p g a
sin tuberkulossjukdom kommit i behov av penningunderstöd
för sig själva eller sina anhöriga.

171 Stiftelsen Överläkare Arvid Labatts fond
Ändamål

Används till behövande tuberkulossjuka patienter från Värmlands
län, i första hand barn.

172 Stiftelsen Otto Erikssons donationsfond
Ändamål

Avkastningen skall utdelas till någon från sanatoriet utskriven
mindre bemedlad patient från Arvika stad eller Arvika
församling.

Stiftelser tillhörande före detta sydvästra sjukvårdsdistriktet
173 Stiftelsen Caroline och F H Mohns donationsfond
Ändamål

Avkastningen skall tillfalla behövande sjuka, som på sjukhuset
i Säffle vårdas eller nyligen vårdats.

174 Stiftelsen Doktorinnan Gerda Brincks fond
Ändamål

Avkastningen skall tillfalla "den i Säffle köping befintliga sjukvårdsinrättning som är avsedd främst för vård av kroniskt sjuka"

175 Stiftelsen Doktor Hugo Brincks 50-årsfond
Ändamål

Avkastningen skall tillfalla "den i Säffle köping befintliga sjukvårdsinrättning, som är avsedd främst för vård av akuta,
icke epidemiska sjukdomsfall".

176 Stiftelsen K G Olssons fond
Ändamål

Genom beslut i kammarkollegiet om permutation 1991-09-19 får
medlen användas till patienternas, vid Karlstad sjukhus
lungklinik, trevnad och glädje.

Fonder som Centrum för klinisk forskning ansvarar för
177 Stiftelse Ture och Wera Hemans fond
Ändamål

10% av avkastningen skall användas till trevnad för anställda
vid Centralsjukhuset i Karlstads infektions- och medicinkliniker.
Återstoden av avkastningen skall användas till forskning inom
områden tillhörande nämnda kliniker.
Berättigade till ansökan om bidrag ur fonden är anställda vid
klinikerna och som bedriver eller avser bedriva forskning inom

infektion och medicin.
178 Stiftelse till minne av Arne och Mary Hedberg
Ändamål

Användes för forskning och studier beträffande cancer- och
lungsjukdomar

179 Stiftelsen Karin och Erik Gerdéns minnesfond
Ändamål

Stiftelsens medel skall användas för forskning inom
Centralsjukhuset i Karlstad.

180 Stiftelsen Elin Nilssons fond
Ändamål

Avkastningen skall företrädesvis användas till forskning inom
hjärt- och kärlsjukdomars område, dock även annan medicinsk
forskning kan komma i åtnjutande av fondbidraget. Gäller endast
för läkare inom det geografiska området som motsvarar före detta
centrala sjukvårdsdistriktet.

181 Stiftelsen Sigurd Hedmans fond
Ändamål

Utbildning av personal vid kliniskt kemiska laboratoriet.

182 Stiftelsen Bäckströmska fonden
Ändamål

Samfonder
Utdrag ur Stadgar för Samfonderna för patienter vid Karlstads
Centralsjukhus samt för patienter vid Sjukhusen i Kristinehamn,
Filipstad, Arvika och Årjäng:
§ 3 Kammarkollegiet, beslut 1991-03-28
Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får
användas till patienter vid ovannämnda sjukhus.
1. Såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av
sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad
av sjukdom, fått sin ekonomiska ställning försämrad.
2. Såsom bidrag till täckande av kostnad för eftervård, som patient av
ekonomiska skäl annars inte har möjlighet att bekosta.
3. Såsom bidrag till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel.
4. Såsom bidrag till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel
än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt
bedöms vara i behov av.
5. Såsom bidrag till täckande av kostnader för konvalescentvård och

rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl annars inte har
möjlighet att bekosta.
Avkastningen enligt ovan får dock inte användas för ändamål som skall
bekostas med allmänna medel eller till bestridande av utgifter i den del
dessa skall täckas av medel från allmän försäkringskassa.

Frisängsfonder
Kammarkollegiet har bifallit Landstingsförbundet om "ändring av
bestämmelserna om användandet av s k frisängsfond" enligt följande:
1. Avkastningen av frisängsfond får användas:
a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av
sjukhusvistelsens längd eller p g a minskad arbetsförmåga, orsakad
sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad
b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl
eljest inte har möjlighet att bekosta
c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel
d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än
ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms
vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon samt
e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som
patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.
Avkastningen av ovan angiven frisängsfond må dock inte användas för
ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller till bestridande
av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa.

