
Tilbud om gratis fysioterapibehandling mod 

muskelsmerter, ledsmerter og/eller arvævssmerter efter 

kræftbehandling 

 

Hvad er tilbuddet 

Heinrich og Laurine Jessens Fond har doneret kr. 220.000 til vores forening for anvendelse til 
refusion af udgifter til fysioterapi for et antal patienter med gener i bevægeapparatet efter endt 
kræftbehandling.  

Så lider du af muskel - led - og/eller arvævssmerter efter endt kræftbehandling og har du 
økonomisk trange kår, kan du ansøge om at få betalt din behandling hos en selvvalgt fysioterapeut, 

som du har afprøvet med god lindrende effekt. Fratrukket forventede bankgebyrer vil der kunne 

doneres maksimum 10.500 kr. til hver af 20 patienter og i maksimalt ét år. Vi forventer, at du vil få 

tilskud fra sygesikringen, og derudover har vi estimeret 500 kr. pr times behandling. Beløbet burde 

derfor ca. række til ½ times behandling pr. uge i knapt et år, en times behandling hver 14. dag i 

knapt et år eller 1 times behandling hver uge i knapt et halvt år. (Der er ved beregningerne fraregnet 

fridage, helligdage og ferier). Du vælger selv sammen med din behandler, hvad der passer bedst til 

dine gener. 

Vi håber, at der er interesserede, som vil benytte sig af denne mulighed for økonomiske støtte til 

fysioterapibehandling og lindring af deres smerter i bevægeapparatet efter kræftbehandling.  

Kriterier for tildeling: 

1. Der skal være tale om smerter i muskler, led eller arvæv som følge af kræftbehandling 

2. Du må ikke have en indtægt, der er højere end 25.000 kr. om måneden før skat 

3. Der skal foreligge en lægehenvisning til fysioterapi for smerter i bevægeapparatet efter 

kræftbehandling  

4. Der er ikke tilbud om gratis behandlingsmulighed på hospital el.lign. inden for 30 km fra 

ansøgers bopæl 

5. Du er medlem af Senfølgerforeningen 

6. Du skal selv lægge ud for betaling af regningerne, som Senfølgerforeningen så månedligt 

refunderer efter modtagelse af kvitterede regninger. Ved refusionen vil evt. tilskud fra 

Sygesikring Danmark blive fratrukket. 

 

Ønsker du at søge: 

så send følgende til foreningens mail adresse info@senfoelger.dk 



 Din sygehistorie  

 Kopi af din seneste årsopgørelse samt seneste månedsudbetaling 

 Lægehenvisning til fysioterapibehandling 

 Navnet på den fysioterapeut, som du gerne vil behandles af, samt dokumentation for 

tidligere behandling hos vedkommende 

 Dokumentation for betalt medlemskab af vores forening 

 

Kriterier for udvælgelse 

Udvælgelsen sker efter først til mølle-princippet blandt ansøgere, der opfylder ovennævnte 

tildelingskriterier. 

Ansøgningsfrist: 1. december 2016 

Efter at din betalte behandlingsperiode er afsluttet, vil vi sende dig et mindre spørgeskema. Vi 

ønsker at vide, om behandlingerne har hjulpet på dine smerter. Spørgeskemaet kan udfyldes 

sammen med din behandler. Du vil muligvis få en invitation til et interview om behandlingernes 

forløb og hvilken betydning, resultatet har for din livskvalitet. 

 

Med venlig hilsen 

Rikke Helsted, næstformand  

Senfølgerforeningen (CVR nr. 33 28 56 48)  

 

 


