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Län

Bidrag 0-7 år
Ja

Jämtlands läns landsting
Ja
Landstinget Blekinge

Ja
Landstinget Dalarna

Ja
Landstinget Gävleborg
Ja
Landstinget i Jönköpings län
Ja
Landstinget i Kalmar
Ja

Bidrag 8-19 år
Bidrag ges endast vid medicinsk
indikation, hela kostnaden täcks då av
syncentralen.

Bidragsbelopp för glasögon 8-19 år

Övrigt
Recept krävs.
Bidrag ges en gång per år.

8-19

300 kr. oavsett (standard)glas.

Bidrag erhålles vid köp av glas
utlämnade från optikerföretag.

Personer som efter bästa korrektion
uppnår högst synskärpa 0,3 på bästa
ögat, förutsatt att korrektionen är
medicinskt motiverad.
290-1420 kr. per glas beroende på behov. Inkl. Endast vid medicinsk indikation.
arbetskostnad. För bifokala eller progressiva
glas utgår bidrag på upp till 1420 kr. per glas.
Även bidrag till byte av repat/skadat glas.
Bidrag till bågar utgår ej.
Hela kostnaden för glas och arbetskostnad
Endast vid medicinsk indikation.
täcks av landstinget, samt bidrag på 100 kr. för
köp av bågar.
700 kr. i bidrag för glasögon, bågar samt
Vid behov av prismaglas eller bifokala
arbetskostnad.
glas ges bidrag upp till 12 års ålder.
725-950 kr. beroende på glas. För bifokala
eller progressiva glas ges bidrag på mellan
1250-1800 kr.
550-800 kr. per par beroende på glas.

Endast vid medicinsk indikation.

Inget bidrag för standardglas.

Personer med afaki eller myopi får betala en Samma regler gäller för personer med
egenavgift på 300 kr. per halvår för linser, de afaki och myopi.
med afaki får utöver detta bidrag för glasögon
på 1500-1800 kr.

Landstinget i Uppsala län

Ja
Landstinget i Värmland

Bidragsbelopp för glasögon 0-7 år
700 kr. för glasögon, bågar samt
arbetskostnad.
Vid evempelvis afaki ges 500 kr. i bidrag per
öga.
500-1000 kr. beroende på glas.
Vid Afaki ges 1000-1400 kr. i bidrag för.

Standardglas 500 kr. för glas, bågar och
arbetskostnad. För starkare glas tillkommer
bidrag på 300 kr. Multifokala glas, ytterligare
400 kr. i bidrag.

Endast vid medicinsk indikation.

Glasögon eller kontaktlinser ordineras från
syncentralen och lämnas ut efter remiss.

Samma bidragsbelopp vid medicinsk
indikation.

Recept krävs.
Avståndsglas är egenansvar.

Recept krävs.
Bidrag ges en gång per år.
700 kr. för barn med behov av prismaglas
eller bifokala glas.

Bidrag ges en gång per år, ytterligare
bidrag kan ges om det är medicinskt
motiverat.
Recept krävs.
Bidraget ges årligen om det finns
behov.
Remiss från ögonläkare krävs i
samtliga fall.
För personer som behöver progressiva eller Glasögonbidrag ges en gång per år
dubbelslipade glas kan bidrag ges för den och inkluderar inte bågen.
Vid refraktionsändring kan
merkostnad som slipningen innebär.
ytterligare glas erhållas.
Bidrag ges en gång per år.

Län

Bidrag 0-7 år
Ja

Landstinget i Östergötland
Ja
Landstinget Kronoberg

Landstinget Sörmland

Bidrag 8-19 år
Bidrag ges till barn 9-17 år oavsett
synfel.

Bidragsbelopp för glasögon 8-19 år
Bidrag ges på 600 kr.

Övrigt
Bidrag ges en gång per år, ytterligare
bidrag kan ges om det är medicinskt
motiverat.

Bidrag ges fram tills 31 december det
året barnet fyllt tolv år.

För barn upp till 12 år ges 500 kr. i bidrag.

Bidrag ges en gång per år, ytterligare
bidrag kan ges om det är medicinskt
motiverat.

600 kr.

Remiss krävs.

Ja
För glasögonglas eller linser ges bidrag på 500 Från 10 års ålder ges bidrag var 24:e
Upp till och med 10 år eller 1200 kr. beroende på glas. Bidraget ges månad för glasögon eller linser.
(nya regler från och en gång per år.
med 1:a juli 2014).
Ja

Landstinget Västernorrland

Ja
Landstinget Västmanland

Ja
Norrbottens läns landsting

För standardglas ges bidrag på 450 kr. utöver Endast vid medicinsk indikation.
standard ges bidrag på 750 kr. För
flerstyrkeglas ges bidrag på 900 kr. Bidrag ges
inte för båge, arbetskostnad eller
reparationer.
För glasögonglasen täcks hela kostnaden av
Endast vid medicinsk indikation.
landstinget. För bågar och arbetskostnad ges
inget bidrag.
Vid 6 dioptrier eller därutöver ingår även
extra tunna glas.
För glasögonglas eller linser täcks hela
Endast vid medicinsk indikation.
kostnaden av landstinget, bågar eller
arbetskostnad bekostas ej.

Ja

Bidrag ges med 600 kr. för standardglas och
900 kr. för exempelvis prismaglas.

Ja

För standardglas ges bidrag på 500-770 kr. För Bidrag för glasögon/kontaktlinser ges
flerstyrkeglas 1100-1250 kr. Bidraget
högst var 24:e månad. Andra
inkluderar ej bågar. För linser ges bidrag på
bidragsnivåer vid medicinsk indikation.
upp till 2200 kr per par.
Nytt bidrag ges endast vid ändrad korrektion.

Ja

Bidrag ges med 500 kr. för enkelslipade glas
och 1000 kr. för flerstyrkeglas.

Region Gotland

Region Halland

Region Skåne

Bidragsbelopp för glasögon 0-7 år
Standardbidrag 600 kr. för hela
glasögonkostnaden.
Vid bifokalglas och glas med högre styrka är
bidraget 900 kr.
Landstinget betalar full ersättning för
standardglas och arbetskostnad. För bågen
lämnas ersättning med högst 100 kronor.

Bidrag ges en gång per år.

Recept krävs.
Bidraget ges en gång per år, kan ges
två gånger om glasen blivit repiga.

Endast vid medicinsk indikation.

Endast vid medicinsk indikation.

Bidrag ges på 450 kr för glasögon eller
kontaktlinser.

Recept krävs.
Bidrag ges en gång per år, kan ges
fler gånger per år vid ex.
refraktionsändringar.
Recept krävs.
Bidrag ges en gång per år, kan ges
fler gånger per år vid ex.
refraktionsändringar.
Recept krävs.

Recept krävs.
Bidrag ges en gång per år.

Län

Bidragsbelopp för glasögon 0-7 år
Bidrag 0-7 år
Bidrag 8-19 år
Ja (bidraget införs från 500 kr. för glasögon, bågar eller kontaktlinser Samma regler gäller för barn fram tills
och med 2 juni 2014) samt undersökningskostnad hos optiker.
dagen de fyller 10 år.
För barn med afaki och dubbelseende betalar
landstinget hela kostnaden för glasögonglasen Glasögon och kontaktlinser vid
och kontaktlinserna.
medicinsk indikation.

Stockholms läns landsting

Ja
Västerbottens läns landsting
Ja
Västra Götalandsregionen

Ja

Örebro läns landsting

400-700 kr. per par beroende på glas. För
bifokala glas ges bidrag mellan 900-1300 kr.

Bidragsbelopp för glasögon 8-19 år

Övrigt
Remiss krävs fram tills att barnet
fyller 8 år, därefter kan barnet
undersökas av en optiker.
Bidraget ges då barnet får förändrad
För personer med afaki och dubbelseende syn och därmed ett nytt recept för
glasögon/linser, inte vid exempelvis
betalas endast kosnader över 1000 kr av
urvuxna glasögon.
landstinget inom en 12 månadersperiod.

Endast vid medicinsk indikation.

Bidrag ges en gång per år, ytterligare
bidrag kan ges om det är medicinskt
motiverat.
500-1000 kr. beroende på glas.
Samma bidragsbelopp upp till 15 år som Upp til 15 år ges 500-1000 kr. beroende på Bidrag ges en gång per år, ytterligare
Recept krävs.
för barn upp till 8 års ålder, men recept glas.
bidrag kan ges om det är medicinskt
krävs ej.
motiverat.
Bidraget ges för antingen linser eller
glasögon.
Recept krävs. Bidrag ges en gång per
Bidrag ges till barn från 0-19 år (dagen då barnet fyller 20 år) och betalas ut till målsman så länge barnet är mantalsskrivet i länet
år, samt ytterligare en gång om det
(sedan 2013).
är medicinskt motiverat.
Bidragsbelopp:
- Glas upp till 6 dioptrier max 300 kronor per styck.
- Glas 6 dioptrier och däröver samt flerstyrkeglas max 450 kronor per styck.
- Glasögonbåge max 300 kronor.
- Arbetskostnad max 100 kronor.
- Linser kostnadsfritt vid medicinsk indikation

*Afaki - då ögats lins saknas (behöver troligtvis både linser och glasögon)
*Avståndsglas har en och samma styrka i hela glaset som korrigerar synfel på långt eller nära håll
*Bifokala glas - kombinationsglas för användning på långt och nära håll (progressiva glas har samma funktion men utan synlig linje)
*Dioptri är måttenheten för en lins ljusbrytande förmåga (över- och närsynthet)
*Keratokonus - oregelbunden hornhinna
*Medicinsk indikation - det tillstånd eller syptom som fordrar en viss specifik behandling.
*Myopi - stark närsynthet
*Presbyopi - ålderssynthet (i behov av flera styrkor på linser/glasögon)
*Refraktionsändring - synändring, vanligt i myop riktning
*Synen utvecklas fram till 8-10 års ålder, se underlag till Östergötlands bidragsnivå. http://majblomman.se/barnfattigdom/glasogonuppropet-/

