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Leder

Sådan vil de fleste slutte en leder i et 
decembernummer af et medlemsblad. 
Og vi mener det bestemt lige meget, 
om vi skriver det først eller sidst.

Jeg følger med i flere facebookgrupper 
for tidligere og kommende Montebel-
lopatienter, og ser hvert år i de sidste 
måneder op til jul fortvivlede indlæg 
fra nogen, der er bevilget ophold i 
højtiden. Det gør umiddelbart ondt 
at skulle være væk hjemmefra, hvad 
enten man føler, man selv går glip af 
noget eller man føler, man svigter sine 
kære. Fakta er, at Montebello bestræ-
ber sig på at levere optimal træning 
året rundt, gode forhold for alle året 
rundt - men lidt ekstra hygge i højtiden 
bliver der alligevel også plads til.

Så glædelig jul og 
godt nytår! – til 
alle vores læsere, 
både nye, indlagte 
og gamle medlem-
mer.

I februar sender jeg 
den årlige opkræv-
ning på kontingent, 
men vil du lette 
mit arbejde til den 
tid, kan du allerede 
inden da overføre 
de 150, enten på 

MobilePay på 41 17 29 45 eller på bank-
konto 7300 0001097721, husk at angive 
dit navn i tekstfeltet. 

Der har de senere år ikke været ønsker 
fra Montebello, der har kostet os pen-
ge, så vi har valgt at genoptrykke de 
små rygsække til uddeling til alle ind-
lagte. Det var dejligt i afsnittet af Med 
kniven for struben at se flere patienter 
bruge rygsækken. – Så tak til Monte-
bellos personale for indsatsen med at 
uddele rygsækkene. Vi håber at have 
råd til at fortsætte i samme stil.

På bestyrelsens vegne
Solveig

Glædelig jul og godt nytår
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Montebello 

Efteråret på Montebello har igen stå-
et i ombygningens tegn. Vi banker, 
borer og renoverer til glæde for både 
patienter og personale.  

Renovering af patientværelser
Det har gennem flere år været et ønske 
at kunne lave en gennemgribende og 
tiltrængt renovering af patientværel-
serne. Ønsket er at modernisere disse, 
og give lidt mere private rammer, når 
man skal bo to patienter sammen på 
få kvadratmeter. 

Vi starter med at lave et pilotværelse, 
hvor styregruppen har lavet tegnin-
ger og kommet med input til både det 
æstetiske, materialevalg samt patient 

– og medarbejdersikkerhed. Ligeledes 
har vi afholdt møde med nogle patien-
ter for at få deres bud og gode ideer 
til indretning og hensynet til »privatli-
vet«. 

Pilotværelset skal efter planen stå ind-
flytningsklart inden jul. Herefter skal 
både patienter og personale evaluere 
værelset. Evalueringen skal sikre, at vi 
har en god og sikker prototype at gå 
ud fra, når vi forhåbentlig næste år får 
bevilget penge til at starte renoverin-
gen af alle værelser på Montebello.

Renoveringer af gulve 
og personaleboliger
For at sikre en større patientsikkerhed, 
renoveres gulvet i gangen, bad/toilet-
ter og behandlingsrum ved store sal. 
Derfor har der gennem nogle uger 
været spærret af, i forhold til brugen af 
disse områder. Der er nu lagt en mere 
skridsikker gulvbelægning, så vi und-
går fald og andre farlige episoder. Gangen ved store sal

Pilotværelse
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Montebello 

Nede i baghaven er vi gået i gang 
med renoveringen af personaleboli-
gerne. Det er boliger, der tilbydes til 
studerende og nyansatte. Boligerne 
er i lighed med patientværelserne al-
drig blevet renoveret, hvilket vil sige 
i over 40 år. Den ene blev renoveret 
sidste år, mens vi i år nu tager de to 
næste.
 
Ny afdelingsleder på Montebello
I sidste blad skrev Solveig Hansen et 
rigtig fint indlæg om Jettes Søes fra-
trædelse som afdelingsleder for Mon-
tebello. For personalet og organisatio-
nen som helhed, bliver Jette Søe svær 
at erstatte, men vi er sikre på, at vi nu 
har fundet en rigtig kvalificeret leder, 
der kan tage over. 

Montebellos nye afdelingsleder hed-
der Karen Schur og vil tiltræde sin stil-
ling 1. januar 2018.

Herudover er stillingen som leder af kli-

nisk afsnit vakant, vi regner med at den-
ne stilling bliver besat pr. 1. april 2018.

Karen har en lang og bred ledelseser-
faring, og kommer fra en stilling som 
chef for blandt andet ældreområdet i 
Holbæk Kommune. Vi ser frem til sam-
arbejdet med Karen, og jeg er sikker 
på, at hun nok skal følge traditionen og 
fortsat sende et indlæg til bladet her.

Bedste hilsner 
Lisbeth Mogensen, 

Konstitueret afdelingsleder

Personalebolig

Lisbeth
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Patienternes pris
Nomineret til Patienternes Pris 2017
Det er med stolthed, at vores kollega, 
fysioterapeut Pentcho Kolev sammen 
med fire andre ansatte på Nordsjæl-
lands Hospital er blevet nomineret 
til Patienternes Pris 2017. Vinderen af 
prisen bliver endelig kåret  den 5. de-
cember på Hillerød Hospital. Pentcho 
er blevet nomineret ud fra ordene; 
nærvær, åbenhed, imødekommenhed, 
inddragelse, respekt, værdighed og 
dialog. Vi er som kolleger meget stolte 
over denne nominering, som er fuldt 
fortjent, og vi krydser fingre for, at han 
også bliver den endelige vinder. 

Kære Alle i Montebellos Vennekreds

Tusinde tak til jer alle for den flotte historiebog, som jeg var så heldig at få person-
lig overrakt af Solveig ved min afskeds reception den 7. september.

Jeg glæder mig meget til at få ekstra tid og dermed til at kunne fordybe mig i min 
store interesse, historie.

Endnu en gang tu-
sinde tak for et fan-
tastisk samarbejde 
med Vennekredsen; 
jeg vil blive ved med 
at følge jer på face-
book.

Kærlige hilsner 
Jette Søe

Lisbeth og Jette
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Nyt fra Socialrådgiveren

Så er endnu et år med socialrådgiver-
projektet på Montebello gået. Det har 
været et spændende og begivenheds-
rigt år, med mange alsidige opgaver 
indenfor det sociale område. 

Jeg har haft en oplevelse af, at mange 
patienter har svært ved at navigere 
i det sociale system. Derfor har en af 
mine primære opgaver været at være 
brobygger mellem patienten og kom-
munen, således at den enkelte patient 
forhåbentligt følte sig bedre rustet til 
at håndtere den situation, der kunne 
vente i dagligdagen i Danmark. De for-
skellige problematikker, patienter har 
haft, har blandt andet været indenfor 
den sociale lovgivning, beskæftigel-
sesområdet, ankesager og bevilling af 
hjælpemidler.

Idet patienternes problematikker til ti-
der har været af samme karakter, har 
jeg det sidste halve år undervist patien-
terne i, hvordan det sociale system er 
opbygget og hvilke muligheder, de har, 
såsom ansøgning om fleksjob og reva-
lidering. Endvidere har jeg undervist 
dem i deres rettigheder og pligter, såle-
des at patienterne har fået den samme 
information og generelle viden om, 
hvordan de kan begå sig i systemet. 

Med udgangspunkt i de mange samta-
ler, jeg har haft med mine patienter om 
de svære situationer, de kan befinde 

sig i, er jeg i øjeblikket i gang med at 
udarbejde en pjece med generel infor-
mation om den sociale lovgivning, som 
de kan tage videre med i rygsækken. 

Jeg vil det kommende år fortsætte 
med at rådgive og vejlede patienterne 
på Montebello, da min kontrakt er ble-
vet forlænget et år frem. 

Jeg ser meget frem til at fortsætte mit 
arbejde på Montebello og mødet med 
patienterne.

Susanne Søndergaard
Socialrådgiver

- på Montebello
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Montebello i medierne

Montebello er jævnligt i medierne, 
og dette efterår har der været ikke 
mindre end TO tv-udsendelser, først 
genudsendelsen af Per Wennicks 
DR-dokumentar fra 2014 »Mirakler-
ne på Montebello« hvor vi blandt ho-
vedrollerne finder den indtagende 
Hege Tokle, hvis erklærede mål er at 
tage til afskedsmiddag i guldstilet-
ter, et par mænd, der finder sammen 
på trods af stor aldersforskel og den 
enes problemer med sin første sam-
bo - og de helt fantastisk underhol-
dende »tanter« på rygebænken. Vi 
ser, hvor stor fremgang næsten alle 
patienter opnår og buffeten er selv-
følgelig også omdrejningspunkt for 
et par af snakkene.

- og netop Montebellos køkken og 
kokken Pepe er emnet for nummer to 
udsendelse: Med kniven for struben, 
der er en dansk dokumentar-serie på 
TV3, med kok og Masterchef-dommer 
Thomas Castberg. Det var Montebel-
los leder, Jette Søe, der inviterede Tho-
mas til Montebello, og han var tydeligt 

imponeret over det velordnede og 
eksemplarisk rene køkken. Men selve 
tilberedningen af og måden, maden 
blev anrettet på, kunne på ingen måde 
imponere den danske kok. Pepe hæv-
der stolt i udsendelsen, at patienterne 
elsker hans mad, men udsendelsen af-
spejler den del af virkeligheden, hvor 
rigtig mange finder maden kedelig, 
skamstegt og ensformig. 

Min egen oplevelse af maden på Mon-
tebello er, at både pålægs- og salat-
buffet giver mange valgmuligheder, 
men at jeg selv og de andre ikke altid 
efterlader fadene i allerbedste og mest 
tiltalende tilstand. Jeg synes dog, køk-
kenet gør en ihærdig indsats for at 
fylde op. 

Der er næsten altid hvidløgsolie og 
skønne oliven til at kræse for smags-
løgene og gode proteiner fra æg, bøn-
ner og kød. 

De varme retter kan godt tåle et skvæt 
krydderketchup eller lidt andet drys, kø-

Af Solveig Hansen
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Montebello i medierne

det er nemt at gå til (og jeg sætter pris 
på, det er tørstegt) men kartofler og de 
kogte grøntsager har ofte stået lidt for 
længe, så jeg nupper hellere lidt ekstra 
fra salatbuffeten og en bid brød til.

De skønne mellemmåltider: skåret 
frugt og grønt, hopper Castberg let og 
elegant hen over, og jeg tænker også, 
at lidt for mange patienter måske 
glemmer, at rullebordene står der for-
middag og eftermiddag – det er luksus 

i min optik, og man kan også vælge 
at nuppe en pakke »mariekiks« og et 
stykke frugt med fra buffeten og nyde 
disse, når man trænger til en pause fra 
træningen.

Flytning
Er du flyttet? - eller skal du snart flytte? 
- så husk at give os besked om din nye adresse.
Ændret adresse bedes oplyst til kassereren, 
se oversigt over bestyrelsen på sidste side.

Til salg
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Montebello i medierne

Rimelig kritik eller…
Jeg så udsendelsen fra Montebello og 
har efterfølgende spekuleret lidt:

Jeg har ikke selv været indlagt på Mon-
tebello og smagt maden. Men jeg har 
været der som pårørende og set buf-
feten. Og den er, ganske rigtigt, ikke 
indbydende at se på. Jeg mindes, én af 
min mands medpatienter skulle have 
sagt til morgenmaden: »Næh, der er tre 
slags ost i dag: én, der bøjer dét hjørne 
op, én, der bøjer det andet hjørne op 
og én, der bøjer alle fire hjørner op«.
 
Vi var ude at spise de to aftener, jeg var 
på besøg, og det er sjældent, min mand 
spiser SÅ meget, så han var ualminde-
ligt sulten.

Jeg tænker derfor, det er en både modig 
og rigtig beslutning af Jette Søe at invi-
tere programmet Med kniven for struben 
til Montebello. Jeg har det imidlertid lidt 
mere blandet med den måde, kokken 
Thomas Castberg går til opgaven. 

Det er selvfølgelig ude-
lukkende danskere, der 
er patienter på Mon-
tebello. Jeg er også 
helt på det rene med, 
at Pepe var gået i stå 
og lavede det samme 
mad, han har lavet i 42 
år. Men er det dermed 

givet, at de indlagte patienter nødven-
digvis vil have fuldstændig dansk mad? 
Kunne man ikke forestille sig, at de var 
parate til at nyde det gode, veltillave-
de middelhavskøkken? Hvis det vel at 
mærke VAR god, veltillavet mad. 

Hvad er tanken bag at præsentere Pepe 
for en buffet, som den ville laves på et 
dansk konferencecenter? Ville det ikke 
have været oplagt at præsentere Pepe for 
en øjenåbner á la: sådan bruger du alle 
dine gode råvarer til at lave en lækker, 
simpel, ikke-sammenrodet Middelhavs-
buffet? Det synes jeg… Og indrømmet: 
jeg har ikke set ret mange af seriens pro-
grammer, men jeg synes simpelt hen ikke 
om den måde, kokken i dette program 
tager imperialistens rolle på sig og tvin-
ger en dansk madkultur ned over hove-
det på en anden mand. Det bliver på den 
måde ikke en præsentation af ny inspira-
tion, det bliver blot en total nedgørelse 
af alt det, manden kommer med. Synd 
og skam – det gjorde, at programmet for 
mig mistede en stor del af sin værdi….. 

Med kniven for struben
Af Lene Lau

Til salg
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Det varme vand
https://www.ulykkespatient.dk/livet-
efter-ulykken/sund-livsstil/varmt-
vandstraening/oversigt-over-varmt-
vandsbassiner-i-danmark/

Har du lyst til og brug for at hygge dig 
og/eller træne i varmtvandsbassin, kan 
det være rart med en oversigt over, 
hvordan forholdene er i landets svøm-
mehaller og andre steder med bassin. 
Sådan en oversigt findes nu på Ulykkes-
patientforeningens hjemmeside og 
kan downloades gratis. 

Er du ikke medlem, bedes du give til-
sagn til, at foreningen må kontakte dig 
med andre gode tilbud. 

Du oplyser din mailadresse og sikrer 
dig derfor at blive orienteret, når der er 

tilføjelser og andre ændringer til siden. 
Har du ikke selv adgang til nettet, må 
du gerne sende mig en sms og bede 
om info om steder i nærheden af fx 
den by, du bor i, eller hvor du overvejer 
at tage til på ferie i Danmark, send sms 
til mig på 41 17 29 45

Kh Solveig

OVERSIGT OVER VARMTVANDSBASSINER 2017

VARMTVANDSBASSINER 
I HOVEDSTADEN
Listen over varmtvandsbassiner er blevet til ved, at vi har kontaktet svømmehallerne og 
bedt dem om oplysninger. Bassiner som er mindre end 1 meter dybe er udeladt i listen.  

KONTAKTOPLYSNINGER TEMPERATUR DYBDE LIFT HJÆLPER
BADESTOL 
ROLLATOR

ALBERTSLUND SVØM & FITNESS

Nyvej 9
2620 Albertslund 
T 43 64 68 19 
svømogfitness.albertslund.dk

34 ° 1,20 m Siddende lift.
 Hjælper nødven-
dig til betjening 

af lift

Hjælper gratis m. 
handicapbevis

Udlån af bade-
stol

AVEDØRE IDRÆTSCENTER

Trædrejerporten 1-3
2650 Hvidovre 
T 36 49 51 41 
aic.hvidovre.dk

34 ° 1,10 m Siddende lift. 
Hjælper nødven-
dig til betjening 

af lift 

Hjælper gratis m. 
handicapbevis

Udlån af bade-
stol og rollator

BAGSVÆRD SVØMMEHAL

Værebrovej 156
2880 Bagsværd 
T 39 57 65 00 
gladsaxe.dk/idraetsanlaeggene/ 
idraetsfaciliteter

32 ° 1,20 m Siddende lift. 
Hjælper nødven-
dig til betjening 

af lift. 

Hjælper gratis Udlån af bade-
stol og rollator

BIRKERØD SVØMMEHAL

Bistrupvej 1
3460 Birkerød 
T 45 81 56 55 
idraet.rudersdal.dk/ 
FrontEnd.aspx?id=17122

34 ° Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

VESTBADET

Nykær 26
2605 Brøndby 
T 36 75 36 26 
vestbad.dk

34 ° 1,20 m Siddende lift. 
Hjælper nødven-
dig til betjening 

af lift. 

Hjælper gratis m. 
handicapbevis

Udlån af bade-
stol og rollator

EAST KILBRIDE BADET

Ballerup Idrætsby 32
2750 Ballerup 
T 44 97 22 02 
eastkilbride.dk

34 ° Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

HOVEDSTADEN ulykkespatient.dk

Udsnit af oversigten
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Frem til slutningen af 1800-tallet var 
bybilledet i Grenaa i høj grad præ-
get af købmandsgårdene. Der er nu 
kun én af disse tilbage. Den var køb-
mandsgård fra starten af 1700-tallet 
til 10. april 1970, hvor den blev solgt 
til Djurslands Museum.

»Museum Østjylland vil være et mu-
seum for alle. Derfor er de nye udstil-
linger i Grenaa lavet lettilgængelige 
for alle – uanset forudsætninger, alder 
eller funktionsnedsættelser. Museet 
har installeret elevator og lifte, så alle 
kan komme omkring i huset og opleve 
udstillingerne. Udstillingerne er indret-
tet i en fredet købmandsgård, hvilket 
betyder, at adgangen til nogle rum er 
begrænset af smalle døråbninger med 
70 cm bredde og høje trin«.

Teksten i kursiv er hentet fra museets 
informative hjemmeside, hvor det er 
muligt at orientere sig om både ud-
stillingerne og rammerne. Museet 
har en manuel kørestol til udlån, så er 
det muligt at forflytte sig over i låne-
stolen, kan man måske alligevel kom-
me rundt og se det hele, selvom ens 
egen stol evt. er så stor, at det kniber 
med at holde sig indenfor de 250 kilo, 
trappeliften angiver som max vægt 
og/eller anvende den lille elevator-
lift, der måler 1.40 x 1.05/1.15 – be-
tjeningspanelet fylder langs den ene 
side og begrænser frirummet, der er 

1.15 i gulvplan og dermed gjorde det 
let for mig at vende derinde i min ma-
nuelle stol. Også handicaptoilettet 
er indrettet efter bedste evne, selve 
toilettet er væghængt. Den ene (op-
klappelige) armstøtte er monteret 
i et lille indhak, der måske alligevel 
gør forflytning mulig? Håndvasken er 
indenfor rækkevidde fra toilettet og 
forsynet med automatisk vandhane. 
Døren mangler et tilbagetrækshånd-
tag, men er bred og letgående.

Til daglig bruger jeg benprotese 
og kørestolen benytter jeg mest til 
aflastning og i forbindelse med fe-
rier sydpå. Midt i august besøgte jeg 

Af Solveig Hansen, sol1920@gmail.com

Museum for alle
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Museum for alle

museet i min stol. Turen rundt var 
en større udfordring, end jeg havde 
forestillet mig. Hele første sal fremstår 
med sin oprindelige gulvbelægning, 
slidte gulvbrædder, der har »søkket« 
mere nogle steder end andre. Der er 
lagt fine kørebelægninger, der letter 
rundturen. De mange døråbninger er 
forsynet med miniramper hen over 
dørtrinnet, der nogle steder også har 
en sideværts hældning, der kan kræ-
ve tilløb og/eller en hjælpende hånd. 
Elevatorliften går fra stueplan til før-
ste og anden sal, og på første sal er 
der en trappelift ned til det forskudte 
plan, der ydermere er forsynet med 
en hæve-sænkeplatform ved det 
eneste dørtrin, hvor man af sikker-
hedshensyn har fravalgt rampe, da 
trappen til gående er lige udenfor 
døråbningen.

Økonomien har sat sine begrænsnin-
ger i ombygningsfasen, så ønsket om 
automatisk dør på elevatoren måtte 
spares væk. Personligt kunne jeg 
have ønsket en blidere belægning 

end brosten på adgangsvejen fra p-
pladsen og på rampen op til hoved-
indgangen, men får ved min ankomst 
oplyst, at det var en KAMP overhove-
det at få tilladelse til at etablere ram-
pen, der i øvrigt kun har gelænder på 
den nyetablerede halvmur.

Jeg er ikke tilgængelighedsekspert 
og har ikke taget alle vejledninger i 
ed, men vil frimodigt give museet i 
Grenaa fire stjerner for sin handicap-
venlighed og de mange gode tiltag i 
kompromisets kunst mellem fysiske 
udfordringer og hensynet til den flere 
hundrede år gamle, fredede bygning. 
Rundt på udstillingen er den skrevne 
tekst så læsevenlig som mulig og i vid 
udstrækning også indtalt. (Engelsk 
er eneste andet sprog end dansk.) 
Alle it-pulte kan nås fra kørestolen og 
spredt i udstillingen er stole med og 
uden armlæn og ryglæn til enten at 
sidde og hvile benene og/eller fordy-
be sig i udstillingens mange detaljer.

I stueplan har 17 kunstnere samar-

Museum for alle



16 

bejdet om RETHINK-konceptet, der 
udspringer af Kulturby 2017, ovenpå 
er der historisk museum med en ny, 
permanent udstilling, der tager dig 
med gennem 10.000 års historie på 
Norddjursland. »Fire veje til Nord-
djurs« fortæller i fire temaer om de 
livsvilkår, menneskene siden stenal-
deren har levet under: Havet, kalken, 
jorden og købstaden. Udstillingerne 

er spækket med filmklip, billeder, for-
tællinger - og alt, hvad der ikke er sat 
i montre, må du røre ved.

Mine glimt fra udstillingen ses her: 
https://www.facebook.com/media/
set/?set=a.10213685061823593.107
3742143.1316235898&type=1&l=91
b1e9c3fd 

Museum for alle

Har du behov for at be-
nytte handicaptoiletter-
ne i Tyskland, Østrig og 
Schweiz, kan du købe 
en Europanøgle. 

Nøglen koster kr. 245,- og giver ad-
gang til de aflåste handicaptoiletter.

Har du et parkeringskort, er du auto-
matiske berettiget til at købe en 
Europanøgle. Hvis ikke, skal din læge 
dokumentere, at du har behov for ad-
gang til handicaptoiletterne.

Nøglen købes ved henvendelse til DH 
Brugerservice via mail: Service@handi-
cap.dk eller på telefon i hverdage mel-
lem 10-12 på: 36 75 17 93.

I England findes ligeledes en nøgle, 
der giver adgang til aflåste toiletter 

rundt om i landet. Nøglen, der hedder 
RADAR KEY, kan købes via hjemmesi-
den radar-shop.org.uk hvor du også 
kan købe en oversigt over, hvor du fin-
der toiletterne.

Og uden det skal opfattes som re-
klame i øvrigt, er det min erfaring, at 
langt de fleste McDonalds har fine 
handicaptoiletter, og den gule måge 
er let at spotte, både herhjemme og 
i udlandet.

Sh/ kilde: 
handicap.dk og radar-shop.org.uk  

Handicaptoiletter i ind- og udland
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Museum for alle
Lørdag den 7. april holder vi generalforsamling hos Per og Lene i Hou, 
Adressen er Askelunden 16, 8300 Odder. 

Vi starter med en bid frokost kl 13 og byder selvfølgelig også på kaffe og kage, 
ligesom vi sørger for drikkevarer og lidt sødt til ganen.

Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fremtidigt arbejde
8. Fastlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent
9. Valg af kasserer
10. Valg af 1 - 2 bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af 1 - 2 suppleanter
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt

Tilmelding til Per på per@perjac.dk eller tlf. 23 82 42 11 gerne inden 5. april

Generalforsamling

Udsigten fra Hou, 200 meter fra hvor Per og Lene bor.
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Med blandede følelser

Du kan søge om støtte til rekreations-
ophold, hvis du er erhvervsaktiv, både 
som lønmodtager og selvstændig. For-
målet med tilskuddet er at hjælpe dig 
til at komme til kræfter og dermed til-
bage på arbejdsmarkedet. Foreningen 
til støtte af sygdomsramte erhvervsak-
tive borgere yder støtte til ca. 300 an-
søgere om året, er der flere ansøgere, 
risikerer man afslag, selv om man op-
fylder betingelserne. Tilskuddet kan 
variere efter omstændighederne og 
sygdommens karakter. Generelt ydes 
et tilskud på ca. 3.500 kroner til mini-
mum en uges ophold.

•  Du skal være erhvervsaktiv, og du 
skal, efter et rekreationsophold af-
holdt i sygemeldings¬perioden, være 
i stand til, lige umiddelbart efter op-
holdet, at genoptage et arbejde. 

•  Rekreationsopholdet skal være anbefa-
let af din læge, speciallæge, hospitalets 
læge eller af din virksomheds bedrifts-
læge og være det afsluttende led i en 
sygdomsbehandling, enten i forbindel-
se med et hospitalsophold eller efter 
en sygdomsperiode i hjemmet.

Der kan ydes støtte til ophold både i 
Danmark og i udlandet. Sammen med 

ansøgningsskemaet medsendes en 
liste over de anerkendte steder, som 
foreningen yder tilskud til. Det er også 
muligt at søge om støtte til ophold på 
steder, der ikke er omfattet af listen, og 
der kan søges om støtte til et ophold 
sydpå til varmen, såfremt det anbefa-
les af lægen. Der kan være personer, 
der »bare« har brug for at slappe af, 
nyde fred og ro og være i varmen med 
en god bog.

Et ophold, uanset hvor det afholdes, 
skal være bestilt og betalt i Danmark, 
hos en danskregistreret arrangør, og 
bør ikke bestilles, før et eventuelt til-
skud er givet, da foreningens regler 
vedrørende bevillings-, bestillings- og 
betalingsbetingelser skal overholdes. 
Der er ansøgningsfrist (med snailmail) 
hver den 25. i måneden, og svar på an-
søgning vil foreligge ca. den 10. i efter-
følgende måned.

Foreningen til støtte af sygdomsramte 
erhvervsaktive borgere
Postboks 846, Brøndbyøster, 
2605 Brøndby
Tlf. 20 94 18 32, 
tirsdag & torsdag kl. 10 - 12

http://www.sygdomsramte-borgere.dk/ 

Af Solveig Hansen, kilde sygdomsramte-borgere.dk

Trænger du til at komme lidt væk og komme til kræfter, inden du begynder 
på arbejde igen?
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