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Regionbidrag till glasögon på medicinsk 

indikation 

Regionbidrag till glasögon på medicinsk indikation via leg. 
optiker 

Regionbidrag utgår för att täcka merkostnader för glasögon och 

kontaktlinser. 

 

PERSONER BERÄTTIGADE TILL BIDRAG FÖR GLASÖGON PÅ 

MEDICINSK INDIKATION 

 

För att få bidrag skall Du vara folkbokförd i länet, eller 

Kvarskriven enligt 16§ folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande 

vistas i länet. 

För att få bidrag krävs ett aktuellt recept från regionsanställd ögonläkare, 

ortoptist eller optiker. 

Vid köp av glasögon hos legitimerade optiker i Dalarna kan bidraget 

erhållas direkt i butik vid utlämnande av glasögon. 

Vid köp av glasögon utanför länet eller genom näthandel, krävs att 

bidragstagaren ansöker om bidrag och bifogar aktuellt recept från 

regionsanställd ögonläkare, ortoptist eller optiker. Samt bifogar 

originalkvitto/fakturaunderlag. 
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Egenansvar: 

Avståndsglas till barn som fyllt 8 år.* 
Bifokala/trifokala/progressiva glas till presbyoper 35 år och äldre.                                                      

Fotokromatiska glas pga av att de inte är tillräckligt avbländande för att hjälpa patienter som är 

medicinskt ljuskänsliga.                                                                                                            

Arbetsanpassade/terminal glasögon är arbetsgivarens ansvar. 

Bidrag till borttappade glasögon eller reservglasögon utgår ej. 

*Ekonomiskt bidrag ges till barn 8-19 år enligt Lag om bidrag för glasögon till vissa barn och unga (SFS 2016:35) 

 

Typ Ersättning per öga 

1. Enstyrke glas  ± 6.00 D och/eller cyl  - 2.00 D 
”standardglas” 

400 kr 

2. Enstyrke glas > ± 6.00 D och/eller cyl > - 2.00 D 
och/eller prisma 

680 kr 

3. Bifokala glas 890 kr 

4. Progressiva/ Trifokala glas 1680 kr 

    

Bidragsbeloppen är angivna inkl. moms och arbetskostnad. 

Bidraget reduceras till den verkliga kostnaden om denna understiger schablonbidraget. Kostnaden 

som överstiger bidraget betalas direkt till optikern i butik. 

Kategori Ersättningsnivå 

Barn t.o.m 7år Bidrag utifrån korrektion, Typ 1-4 

Prismaglas  Enstyrke glas oavsett prismats storlek, Typ 2 

Bifokala/Progressiva/Trifokala glas med prisma över 3prd/glas: 

Vid första ordination:Typ 2  

Om byte inom ett år från senaste ordination: Typ 3 eller Typ 4 

3prd/glas eller mindre ges ej Landstingsbidrag då det inte innebär 
någon merkostnad för patienten. 

Om patienten behöver bifokala glas med limmat segment pga olika 
prisma på avstånd och nära ges bidrag enligt TYP 4. 

Lästillägg till icke 
presbyoper           
(under 35 år) 

Typ 3 eller Typ 4 

Om patienten inte behärskar multifokala glas ges bidrag till läsglas. 
Avståndsglas är egenansvar. 

Filterglas p.g.a. 
ljuskänslighet EJ 
fotokromatiska glas. 

Typ 1 
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Bidrag utgår högst 1 gång/år med undantag för täta refraktionsändringar. 

Med täta refraktionsändringar menas en ändring som sker inom ett år från senaste ordination: 

En ändring i synskärpan med minst tre tiondelar enligt Snellen om synskärpan är över 0,5 eller en 

tiondel enligt Snellen om synskärpan är under 0,5. 

En ändring av prisma med minst 0,75 prd/glas horisontellt eller totalt 0,50 prd vertikalt. 

 

För afaka icke presbyoper (under 35 år) gäller schablonbidraget även för läsglas i samband med  

kontaktlins. 

För barn t.o.m. 7 år utgår bidrag till byte av repat/skadat glas om optiker i butik bedömer att skadan 

inverkar menligt på synförmågan. Recept krävs ej då man byter till ett likvärdigt glas. 

 

Bidrag till borttappade glasögon eller reservglasögon utgår ej. 

   

 

   

 

 


