Nattsvart för en tandläkare är ändå ganska ljust.
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När ingen hjälp finns att få.
Då finns hjälpen.
Hur gör tandläkare som hamnar i problem?
Som människor gör mest. De fortsätter att
kämpa och försöka reda ut sina problem. Tills
den dag då det inte går längre. Det är då som
Kamrathjälpen förhoppningsvis kan hjälpa till.
Kamrathjälpens enda syfte är att hjälpa tandläkare och tandläkarstuderande som fått problem
med sin ekonomi. Och då handlar det om
människorna, inte deras eventuella företag.
Kamrathjälpen har hjälpt många tandläkare
genom åren. Orsakerna till problemen är lika
många som individerna, ibland handlar det om
familjemedlemmar som även de kan få stöd.
Allt för att situationen ska förbättras.
Med den här skriften hoppas Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp att vi
ska nå ut och kunna hjälpa ännu fler tandläkare och tandläkarstuderande. Kamrathjälpen har funnits ända sedan tiden för andra världskriget. Vi är obyråkratiska och
diskreta. Precis som en riktig kamrat ska vara. Alla ansökningar behandlas med
sekretess. Endast styrelse och revisorer tar del av dem.
På följande sidor kan du läsa om några exempel på människor som fått hjälp genom
Kamrathjälpen. Så om du behöver hjälp eller känner någon som gör det, ring gärna
Kamrathjälpen och tala med Pia Kollin på 08-666 15 45 eller e-posta
kamrathjalpen@tandlakarforbundet.se.
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”Miryam hittade tillbaka till
arbetslivet via dubbelt boende.”
E KO N O M I S K K R I S

Miryam hade arbetat i folktandvården när
hon blev barnledig. Efter barnledigheten
försökte hon arbeta med annan verksamhet.
Det fungerade inte och hon sökte sig
tillbaka till folktandvården, men fick inget
jobb där. Efter en tid som arbetslös fick
hon möjlighet till arbete på annan ort.
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Miryam behövde dock hjälp med kostnaden för dubbelt boende och resor hem
till familjen.
Kamrathjälpen bidrog med pengar
för dubbelt boende samt reskostnaden
under första tiden. Miryam återfick sin
koppling till tandläkaryrket.

”Anna-Karin fick hjälp med
att få ordning på ekonomin.”
A K U T L I V S S I T UAT I O N

Anna-Karin hade just genomgått en
skilsmässa. Äktenskapet hade inneburit
psykisk och fysisk misshandel. Skilsmässan med vårdnadstvist blev än värre.
Hon fick ensam vårdnad om barnen, men
ex-maken tog hand om det mesta av
ekonomiskt värde.

Anna-Karin hade inga pengar att starta
sitt nya liv med. Av Kamrathjälpen fick
hon bidrag så att hon kunde starta om i
sitt nya hem.

”Sebastian fick hjälp att ro
studierna i hamn.”
E KO N O M I S K K R I S S T U D E N T

När Sebastian pluggade till tandläkare
hade han 1,5 år kvar på grundutbildningen då allt studiemedel från CSN var
förbrukat. Den åttonde terminen klarade
han med lite sparade pengar och

extraarbete även om det var tufft. De två
sista terminerna fick han både lån och
bidrag från Kamrathjälpen och kunde
återigen lägga all sin kraft på studierna.
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”Martin fick en mer anpassad tillvaro.”
SJUKDOM

Martin var en etablerad och erfaren
privattandläkare när han började känna
sig dålig. Han kände sig mycket trött och
orkeslös, men fick ingen diagnos. Martin
gick ner till att arbeta halvtid. Efter ett
knappt år blev han akut sjuk och inlagd.
Efter en tid ställde läkaren diagnosen Parkinson.

Kamrathjälpen bidrog till ett funktionellt
boende samt möbler som gjorde det enklare för Martin i hans hem.
Det här exemplet är ett av många
liknande. Samhället har visserligen gått
in och gett visst stöd, men på en ganska
grundläggande nivå. Kamrathjälpen ser
det som sin uppgift att hjälpa till och höja
nivån några snäpp.

”Olle fick stöd för hela familjen.”
FAMILJ

Olle hörde av sig till Kamrathjälpen för att
hans och familjens situation var mycket
svår. Ett av familjens barn hade en psykisk sjukdom, vilket naturligtvis påverkade hela familjen. Sonen klarade sig inte
själv och fick inte längre särskilt mycket
hjälp av det offentliga. Olle hade arbetat
mer och mer och hade vid tillfället stora
bekymmer med sin hälsa. Hans hustru
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hade dragit ett tungt lass och behövde
någon att prata med om den svåra situationen.
Kamrathjälpen ordnade en rehabilitering för Olle. För hans fru stod Kamrathjälpen för terapi under ett år. Sonen fick
bidrag till viss utbildning med stöd och
dessutom terapi eftersom samhällets
stöd upphörde alltmer.

Vänd på problemet,
arbetsskada och omskolning.
En arbetsskada kan medföra att man
måste gå ner i arbetstid. Hur ska man då få
ekonomin att gå ihop? Eller än värre, man
kanske måste sluta att arbeta som tandläkare. Omskolning kan vara ett alternativ.
Studielån är ofta omöjligt för tandläkare
som redan lånat maximalt hos CSN.

Stiftelsen kan då ge stöd enligt samma
princip som CSN, bidrag och möjlighet
till lån. Kamrathjälpen bedömer även om
andra kostnader, som till exempel
terminsavgift och/eller litteraturkostnad
kan ersättas.
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Ekonomisk kris.
Orsaken till detta kan vara många och
varierande. Men det leder ofta även till
andra problem som sjukdom. Stiftelsen

kan hjälpa till att reda ut situationen på
flera olika sätt.

Sjukdom och olycksfall.
Ofta leder allvarlig sjukdom eller olycksfall
till att man inte kan arbeta alls eller endast
i begränsad omfattning. Detta sätter sina
spår i ekonomin när det pågår under lång
tid.
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Sjukdom och olycksfall kan även kräva
specialistvård och särskilda hjälpmedel.
Här kan stiftelsen bistå med hjälp när
samhället har begränsade resurser.

Akut livssituation.
Det skulle till exempel kunna handla om
skilsmässa eller dödsfall. Det kan vara
svårt att vara rationell och förnuftig i
dessa situationer. Ibland förmår man inte

att be om hjälp förrän situationen är riktigt
svår. Även du som kollega och anhörig
kan ta kontakt med Kamrathjälpen.

Slut på studiemedel från CSN.
Det är inte alla som vet att de vill bli
tandläkare när de börjar studera. En del
kommer på det först efter att ha pluggat
ett tag. Då Tandläkarprogrammet är 300
högskolepoäng och tar fem år att

genomgå händer det att tandläkarstuderande når taket för hur mycket det går
att låna från CSN. Här kan Kamrathjälpen
stötta de sista terminerna med studielån
som har samma villkor som CSN.
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Hur går det till?
I stiftelsen Kamrathjälpen uttrycks ändamålet för verksamheten ”att i första hand
lämna understöd till behövande tandläkare eller dennes familj, som oförskyllt
råkat i ekonomiskt trångmål.” Och ”i
andra hand lämna understöd till långvarigt arbetslös tandläkare för dennes
omskolning/utbildning till annat yrke eller
till arbetslös tandläkare för dennes
deltagande i efterutbildning i syfte att
upprätthållla yrkeskunskaperna.”
Kamrathjälpens tredje ändamål innebär

10

att: ”i tredje hand får stiftelsen också lämna understöd till behövande tandläkarstuderande.”
Uppfyller du detta ändamål gör du en
individuell ansökan. Skicka ett vanligt
brev eller e-post och beskriv omständigheterna. Bifoga en kopia av senaste
självdeklarationen för dig själv och make/
maka och eventuellt andra relevanta
underlag som styrker din situation. Ansökan tas emot och handläggs av Pia Kollin.
Beslut fattas alltid av styrelsen.

Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp
Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp är en självständig
stiftelse med Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet.
Dess styrelse tillsätts av Tandläkarförbundets Förbundsmöte.
Bidrag som utdelas är skattefria för mottagaren.
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Tur att du är tandläkare
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Österlånggatan 43

Box 1217

www.tandlakarforbundet.se
111 82 Stockholm 08-666 15 00 kamrathjalpen@tandlakarforbundet.se

