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Vem får bidrag? 
Du måste vara folkbokförd i Södermanlands län. Även asylsökande och papperslösa som 
vistas i länet har rätt till bidrag. 
 
 
Hur går ansökan till? 
Du ansöker om bidrag på särskild ansökningsblankett som du får genom ögonläkare, 
legitimerad optiker eller själv kan ladda ner på landstingets hemsida  
 
 
Utprovning och utlämning 
Utprovning och utlämning av glasögon eller kontaktlinser sker hos legitimerad optiker som 
du väljer själv. 
 
 
Vad får du bidrag för?  
 - Glasögonbåge och glas enligt regelverk  
 - Unga upp till 19 år kan få nytt bidrag om det framkommer behov av ny styrka – oavsett  
   tidsperiod 
 
Om kostnaderna är lägre än det bidragsbelopp som landstinget anger ersätts den faktiska 
kostnaden. 
 
 
Det här ingår inte i bidraget 
- Reservglasögon eller reservlinser 
- Borttappade glasögon eller kontaktlinser 
- Kontroll och rengöring av kontaktlinser eller rengöringsvätskor 
- Reparation 
 
 
Utbetalning 
Du betalar fullt pris till den optiker som provar ut dina glasögon eller kontaktlinser. På 
ansökningsblanketten ska optiker fylla i firmanamn och adress samt ange det faktiska 
belopp du betalar.  
 
Från och med 2018-06-01 sker utbetalning av bidrag via Swedbanks Utbetalningssystem 
(SUS-tjänsten) till det bankkonto som mottagaren har anslutit till Swedbanks 
Kontoregister. 
Om Mottagaren saknar uppgift om bankkonto i Swedbanks Kontoregister skickas en 
kontantutbetalningsavi till mottagarens folkbokföringsadress. 
Länk till information om hur man anmäler bankkonto:  
https://www.swedbank.se/privat/kort-och-betalningar/betalningar/anmal-konto-till-
swedbanks-kontoregister/index.htm 
 
Ofullständiga ansökningar skickas åter till den som ansöker om bidrag. 
 
Har du frågor kan du kontakta handläggare för glasögonbidrag på  
telefon 016-10 56 00, knappval för Glasögonbidrag. 
OBSERVERA ATT BERÄKNAD HANDLÄGGNINGSTID ÄR 4 – 6 VECKOR. 
 
 
 



3 
 

 
 

 
Det här är landstingets bidragsregler 
till glasögon eller kontaktlinser 
 
 
1. GLASÖGON TILL BARN t o m 7 år  
      Upphör den dag barnet fyller 8 år. 
 
För utprovning av glasögon krävs recept från Ögonkliniken Sörmland eller ögonläkare 
som har vårdavtal med Landstinget Sörmland eller att läkaren har en etableringsrätt. 
 
Bidragsbelopp högst 800 kronor. 
Bidragsbelopp högst 1200 kronor, minst ett glas med styrka fr. o m sfär +/- 6,25 eller 
cylinder fr. o m - 4,0. 
 
2. GLASÖGON/KONTAKTLINSER TILL BARN, 8 t o m 19 år  
     Upphör det år den unge fyller 19 år. 
 
För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser krävs ett aktuellt recept eller 
ordinationsunderlag från legitimerad optiker. 
 
Bidragsbelopp högst 800 kronor 
Bidragsbelopp högst 1200 kronor, minst ett glas med styrka fr. o m sfär +/- 6,25 eller 
cylinder fr. o m - 4,0. 
 
 
3. GLASÖGON och KONTAKTLINSER  
     Oavsett ålder. 
 
För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser krävs ett aktuellt recept eller 
ordinationsunderlag från legitimerad optiker, Ögonkliniken i Sörmland eller ögonläkare 
som har vårdavtal med Landstinget Sörmland eller en etableringsrätt. 
 
Kriterier och bidragsbelopp:  
Översynthet/långsynthet (grav hyperopi) fr. o m +10,0 dptr. 
Närsynthet (grav myopi) fr. o m -14,0 dptr starkast brytande snitt. 
Astigmatism (brytningsfel) fr. o m cylinder - 5,0. 
 
Glasögon, bidrag på högst 2000 kronor vartannat år* 
Kontaktlinser, bidrag på högst 1000 kronor/år 
 
 
4. PRISMAGLASÖGON vid skelning eller dubbelseende 
     Oavsett ålder. 
 
Kriterier och bidragsbelopp: 
 
För utprovning av prismaglasögon krävs att recept utfärdas av Ögonkliniken i Sörmland 
eller ögonläkare som har vårdavtal med Landstinget Sörmland eller att läkaren har en 
etableringsrätt.  
 
Bidrag beviljas endast vid förändring av skelning eller prismakorrektion. 
 
Prismaglasögon, bidrag på högst 2000 kronor/ vartannat år 
*) Förtydligande: Med vartannat år avses här 24 månader mellan utlämningstillfällena 
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5. STABILA KONTAKTLINSER VID KERATOCONUS (toppig hornhinna) 
    Oavsett ålder  
 
Det krävs en remiss till Synmottagningen från Ögonkliniken i Sörmland eller ögonläkare 
som har vårdavtal med Landstinget Sörmland eller en etableringsrätt. Därefter sker 
utprovning och uppföljning på Synmottagningen i Sörmland. 
 
 
Mer information? 
Mer information om regler för bidrag kan du få hos din optiker eller på Landstinget 
Sörmlands hemsida www.landstingetsormland.se 
 
Ögonmottagningen Eskilstuna  www.landstingetsormland.se/ogon_mse 
Ögonmottagningen Katrineholm www.landstingetsormland.se/ogon_ksk 
Ögonmottagningen Nyköping  www.landstingetsormland.se/ogon_nln 
 
 
 
 
 
 
 


