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Information om kriterier för de sociala 
fonderna 

Alla ansökningar om bidrag ur Region Örebros sociala fonder 
handläggs av funktionshinderkonsulent Åge Sollien, Hälso- och 
sjukvårdsstaben Regionkansliet, tfn 019-602 72 64. Beslut går inte att 
överklaga. 
 
Handläggningstiden är cirka två till tre veckor efter varje stoppdatum. 
 
Den sökande och den inom professionen som tillstyrkt ansökan får ett 
brev med besked om beslutet, oavsett om ansökan beviljades eller 
inte.  
 
Utbetalningen sköts av Swedbank som sätter in pengarna på i första 
hand befintligt konto som den sökande har i en bank. Om Swedbank 
inte kan identifiera något bankkonto som tillhör den sökande så får den 
sökande istället ett utbetalningskort. 
 
Samtliga fonder täcker hela Region Örebro läns område 
 
SAMFOND 1 
Bidrag ges i första hand till kostnader i samband med eller orsakade av 
sjukdom eller funktionsnedsättning. 
 
a) Bidrag under eller efter sjukhusvård till patient som med anledning 
av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, 
orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, 
 
b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska 
skäl annars inte har möjlighet att bekosta, 
 
c) till kostnader för ortopediska hjälpmedel, 
 
d) till kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka 
personer med olika fysiska handikapp bedöms vara i behov av, dock ej 
tandproteser eller vanliga glasögon, 
 
e) till kostnader för konvalescent-vård eller rekreationsresor som 
patienten av ekonomiska skäl annars inte har möjlighet att ta del av. 
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SAMFOND 4 
Bidrag till vård för personer från Örebro län på brunns-, bad- eller 
annan specialistanstalt inom landet. 
 
SAMFOND 9 (Hasselroth och Jansson) 
Understöd för vård eller fostran av behövande barn i Örebro län. 
Företrädesvis skall understöd utgå i de fall, då erforderlig hjälp inte kan 
erhållas från det allmänna på annat håll. Bidrag kan ges till barn eller 
ungdomar under 25 år med allvarlig eller kronisk sjukdom eller 
funktionsnedsättning. Bidrag ges till hjälpmedel, sommaraktiviteter mm. 
 
SÄRFOND 44 THORE LINDBERGS STIFTELSE HEMGÅRDEN 
Sjuka och ålderstigna eller personer som kan ha behov av bidrag. 
 


