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§ 1 Stiftelsen Kalix sjukvårdsdistrikts samfond för patienter inom före detta 

Haparanda lasaretts upptagningsområde har bildats genom en sammanlägg-

ning av  

Erik Asplunds frisäng 

Knut Hermanssons donationsfond 

Carl Alfred Liljebäcks donationsfond 

Hilda Maria Blombäcks donationsfond 

AF Wallins donationsfond 

För stiftelsen finns en särskild donationsbok som innehåller en förteckning 

över de fonder som ingår i samfonden och de föreskrifter som gällde för dem 

före sammanläggningen. 

§ 2 Stiftelsen förvaltas av Region Norrbotten. 

§ 3 Kapital och årlig avkastning i stiftelsen får utdelas. 

§ 4 Regionstyrelsen beslutar om utdelning ur stiftelsen efter samråd med 

läkare och kurator. 

§ 5 Avkastning och kapital ska användas för patienter som vårdas i såväl 

sluten som öppen vård och är hemmahörande i det upptagningsområde som 

Haparanda lasarett hade före år 941: 

a) Såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anled-

ning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbets-

förmåga, orsakad av sjukdom, fått sin ekonomiska ställning försäm-

rad 

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 or-

topediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt 

bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon, 

samt 
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e) Till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsre-

sor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att be-

kosta. 

§ 6 Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag ska 

tillgodoses med utdebiterade medel eller till bestridande av utgifter i den del 

som täcks av medel från allmän försäkringskassa. 

§ 7 Vid disposition av stiftelsen ska hänsyn tas till föreskrifterna för de i 

samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt 

§ 8 Stiftelsens ekonomiska förvaltning handhas av Region Norrbotten. 
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