
Den viktiga vägen tillbaka

Kungafonden ger ekonomiskt stöd 

till den som skadats eller blivit sjuk 

av totalförsvarets verksamhet 

T O T A L F Ö R S V A R E T

FÖRSVARSMAKTEN        KUSTBEVAKNINGEN       POLISEN       RÄDDNINGSTJÄNSTEN       TULLVERKET



EN BÄTTRE TILLVARO.  Kungafonden har hjälpt över 

10.000 personer som skadats i samband med total-

försvarets verksamhet till en bättre tillvaro. 

Med ekonomiskt stöd från fonden kan vardagen 

och tillvaron, ofta på ett avgörande sätt, underlättas 

för den drabbade. Kungafonden kan dessutom ofta 

bevilja pengar till sådant som samhället i övrigt inte 

kan hjälpa till med.

I första hand ges bidrag till anställda eller tjänstgö-

rande inom totalförsvaret – Försvarsmakten, Kustbe-

vakningen, Polisen, räddningstjänsten och Tullverket. 

Men även ”civila” personer som i något sammanhang 

kommit till skada av de olika verksamheterna kan få 

ekonomiskt stöd från fonden.

En vanlig bidragstagare är soldater eller befäl som 

skadats vid utlandstjänstgöring inom försvarsmakten. 

Kungafonden kan även ge ekonomiska bidrag till 

efterlevande till personer som omkommit i/på grund 

av en verksamhet som i sig berättigar till bidrag.

Fonden syftar till att genom ekonomiskt stöd 

förbättra möjligheterna till ett fungerande liv och har 

sedan krigsåren delat ut mer än 90 miljoner kronor.  

På sidorna fyra till fem kan du läsa mer om villko-

ren för att få stöd och hur du ansöker.

Kungafonden har delat ut 
över 90 miljoner kronor

STÖD OCH HJÄLP. När stridsvagnsminan exploderade 

under Peter Enström i pansarbilen blev skadorna i föt-

ter och underben mycket svåra. Men bland annat tack 

vare en obändig vilja och stöd och hjälp från Kungafon-

den tycks Peter Enström leva ett hyfsat bra liv idag. 

Frågar man Peter Enström själv så är det ett bra liv. 

”Det är en fråga om inställning”.

Den där höstnatten i Bosnien 1993 förändrade 

Peter Enströms liv. Över 20 år och 49 operationer 

senare har han en erfarenhet av svensk sjukvård och 

rehabilitering som få av oss andra.

– Sjukvården har gjort ett fantastiskt jobb, men 

Kungafonden har på ett suveränt – och direkt – sätt 

underlättat mitt liv genom åren, säger Peter.

– Från fonden får jag hjälp med att skaffa grejor, 

och även stöd till utbildning, som samhället inte står 

för och som gör att jag klarar min tillvaro mycket bättre.

Anncharlotte Nilsson, kanslichef på Kungafonden, 

säger att Peter Enström är en för Kungafonden typisk 

bidragstagare.

– Han har fått så svåra men efter olyckan att vårt 

ekonomiska stöd verkligen gör skillnad för honom, 

säger hon, vilket vi väger in när vi beslutar om bidrag. 

Till exempel kan Peter Enström njuta av friden på 

golfbanan i Visby – tack var sin eldrivna golfbil. Såväl till 

golfbilen som till den handikappanpassade bilen och 

-lägenheten har Kungafonden gett ekonomiskt stöd.

För Peter Enström blev 
vardagen och livet lättare
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Den som är i behov av ekonomiskt stöd på grund 

av skada, sjukdom eller dödsfall som inträffat under 

något av följande förhållanden kan få stöd från Kunga-

fonden. Varje ansökan prövas individuellt.

• Tjänstgöring till följd av totalförsvarsplikt

• Annan utbildning eller tjänstgöring inom totalför-

svaret som har direkt samband med respektive 

enhets/organisations försvars-, beredskaps- eller 

krigsuppgifter

• Internationell insats/mission

• Operativ tjänstgöring inom räddningstjänsten, 

Kustbevakningen och Tullverket

• Operativ tjänstgöring inom Polisen av extra ordinär

karaktär/omfattning

• Tjänstgöring åren 1940-45 i nordiska förbandsen-

heter och stadigvarande bosatt i Sverige

• Skada som inträffat under resa till och från plikt-

tjänstgöring eller frivilligtjänstgöring inom totalförsva-

ret. Bidrag kan normalt inte lämnas för skada som 

inträffar under resa till och från arbete

• Dessutom kan den som – utan att tjänstgöra under

något av dessa förhållanden – skadas, blir sjuk eller 

avlider till följd av åtgärder från någon del av ovan 

nämnda verksamheter komma ifråga.

 

Skadad av totalförsvaret 
kan få ekonomiska bidrag

Ansökan prövas efter det särskilda behov du har. Den 

ekonomiska hjälpen du kan få kan till exempel avse:

• Kostnader under rehabiliteringstid, för sjukgymnastik,

psykologstöd, träningsutrustning eller för vistelse på 

rehabiliteringscentra

• Tekniska hjälpmedel för att underlätta dagligt liv

• Vissa merkostnader i samband med omskolning

• Ökade levnadsomkostnader till följd av skadan

• Ökade kostnader vid sjukhusvistelse

• Kostnader för anhöriga – till exempel för besöksresor

och hotellkostnader vid den skadades sjukhusvis-

telse

• Bidrag till uppehälle i en akut besvärlig situation.

Lättast ansöker du via Kungafondens hemsida www.

kungafonden.se.  Där hittar du ansökningsblankett 

som du kan fylla i direkt på datorn. Blanketten skrivs 

sedan ut och undertecknas av dig som söker och pos-

tas till Kungafonden, Box 2218, 103 15 Stockholm.

Har du inte tillgång till internet eller dator beställer 

du blanketten från Kungafondens kansli, där du även 

kan få hjälp med frågor kring ansökan.

Telefon 08 - 700 08 73. Välkommen.

Det här kan Kungafonden 
ge ekonomisk stöd till

Så här gör du för att ansöka

4 5

S T I F T E L S E N  K U N G A F O N D E N S T I F T E L S E N  K U N G A F O N D E N 



FÖREGÅNGARE. Bakom Kungafondens idag möjligen nå-

got ålderstigna fullständiga namn ”Kungafonden – Med 

folket för fosterlandet” döljer sig en tydlig ambition att 

genom ekonomiskt stöd göra verklig skillnad för perso-

ner som skadats av totalförsvarets verksamhet.

Fonden bildades 1943 efter några svåra militära 

olyckor som engagerade svenska folket i en tid när det 

sociala skyddsnätet var dåligt utbyggt. Redan initialt 

fastslogs att fondens verksamhet i första hand syftar 

till att rehabilitera personer som drabbats av skada 

eller sjukdom – men också till att förbättra möjligheter-

na för dessa till ett väl fungerande liv. 

Kungafondens stödjande verksamhet kan ses som 

ett komplement till arbetsgivarens ansvar i samband 

med skada, sjukdom och dödsfall och till försäkrings-

systemet och det sociala skyddsnätet i övrigt.

Fonden arbetar också förebyggande genom att 

stödja forskning och andra insatser i anknytning till 

fondens verksamhet, vars syfte är att minimera skador.

Kungafonden är en fond som gör viktig skillnad. 

Med en, vid starten 1943, ambition långt före sin tid.

KUNGAFONDEN   |  BOX 2218  |  103 15 STOCKHOLM        

TEL: 08 - 700 06 21  |  www.kungafonden se

KONTAKT: KANSLICHEF HELÉNE RÅDEMAR

En fond som gör äkta skillnad
Skillnad för ett bättre liv
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