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    Tilskud til sygdomsramte erhvervsaktive borgere med behov for rekreation     

 

 

 

Kære jer i Dansk Sygeplejeråds lokale afdeling, Lederforeningen Dansk 

Sygeplejeråd og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning 

 

Jeg skriver til jer, på vegne af Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Nogle 

af jer, vil være bekendt med foreningen, men måske ikke alle. Derfor vil vi gerne sørge for, at de af 

jer der ikke kender foreningen, får lidt generelle oplysninger/information, 

 

Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere, er en forening, der støtter 

sygdomsramte erhvervsaktive borgere med tilskud til et rekreationsophold, såfremt man har fået en 

sygdom, fysisk eller psykisk, eller har været udsat for en arbejdsskade der gør, at man i kortere eller 

længere tid er sygemeldt fra sit arbejde. 

 

Foreningens hovedformål er, at hjælpe mennesker til et rekreationsophold, så de hurtigt kan komme 

til kræfter og tilbage på arbejde. 

 

Måske har I kendskab til erhvervsaktive sygdomsramte og sygemeldte personer / medlemmer / 

kolleger, der ville have god gavn og effekt af et rekreationsophold, som afsluttende led i en 

sygdomsbehandling, lige inden genopstart af arbejde?  

 

Foreningen er udsprunget af De Danske Sygekasser der blev nedlagt i 1973. Vi er såvel upolitisk 

som ureligiøs. Det er renteafkastet af foreningens formue, der finansierer den støtte vi giver. 

Bag foreningen står en række faglige organisationer, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Vagt- og 

Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning, Serviceforbundet, Dansk Metal, 

Centralforeningen af industriansatte i Danmark, Fængselsforbundet i Danmark, Pension Danmark 

og Dansk Arbejdsgiverforening. En ansøger skal ikke være medlem af en fagforening eller andet, 

for at kunne søge om støtte. 

 

Der er tre betingelser der skal være opfyldt, for at man kan komme i betragtning til et tilskud: 

 

❖ Ansøger skal være erhvervsaktiv, og skal efter et rekreationsophold afholdt i sygemeldings-

perioden, være i stand til, lige umiddelbart efter opholdet, at genoptage et arbejde / stå til 

rådighed for arbejdsmarkedet. En ansøger må dog godt, LIGE umiddelbart inden opholdet 

afholdes, have genoptaget sit arbejde med nogle få timer ugentligt (dog max. 15 timer). 

Såfremt dette er tilfældet, skal ansøgeren oplyse, hvor mange timer det drejer sig om, og fra 
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hvornår. Ansøgeren kan godt afholde opholdet i en ferie, men det er under forudsætning af, 

at ferien ligger imellem endt sygemelding og genoptagelse af arbejde. 

❖ Der skal være tale om et afsluttende led i en sygdomsperiode i forbindelse med enten et 

hospitalsophold eller en sygdomsperiode i hjemmet. 

❖ Rekreationsopholdet skal anbefales enten af egen læge eller speciallæge, af hospitalets læge 

eller af virksomhedens bedriftslæge. 

 

 

Vi yder støtte, både til ophold herhjemme i Danmark (efter eget valg) og til ophold i udlandet. Til 

udlandet, skal det være et pakkeophold (samlet, fly+hotel), - der kan være personer, der ”bare” har 

brug for at slappe af, nyde fred og ro, og være i varmen med en god bog. 

Gældende for alt er, at et ophold altid skal være bestilt og betalt i Danmark hos en danskregistreret 

arrangør. For ophold i udlandet, skal arrangøren være medlem af Rejsegarantifonden. 

 

Det tilskud vi giver, ligger pt. på kr.: 6.000 til ophold i Danmark og kr.: 4.000 til ophold i udlandet, 

for min. 1 uge. 

 

Den sygdomsramte skal benytte ansøgningsskema, der kan hentes på foreningens hjemmeside eller 

rekvireres via telefonen. 

 

Tilskudsbeløbet er ikke skattepligtig for ansøger. 

Vi kræver ikke økonomiske oplysninger fra ansøger. 

Foreningen yder ikke tilskud med tilbagevirkende kraft. 

Foreningen har ansøgningsfrist hver den 25. i måneden og svar til ansøger vil foreligge den 10. i 

den efterfølgende måned. 

 

I kan selvfølgelig også læses mere på foreningens hjemmeside på: www.sygdomsramte-borgere.dk. 

eller besøge os på facebook: www.facebook.com/sygdomsramteborgere   

 

Jeg håber, at I syntes det vil være en god idé at kunne gøre brug af foreningen, til fordel for 

sygdomsramte erhvervsaktive og sygemeldte medlemmer, kolleger eller andre. 

 

Jeg lægger også gerne vejen forbi hos jer, hvis I skulle ønske det. 

 

Med venlig hilsen 

Foreningen til støtte af sygdomsramte 

erhvervsaktive borgere 

 

Hanne Stærke 

forretningsfører 
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