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Ansökan om bidrag för glasögon eller kontaktlinser 8-19 år
För utbetalning av bidrag krävs fullständigt ifylld blankett.
Vid skyddad identitet krävs endast personnummer. Med namnteckningen intygar jag att jag har rätt till bidrag i
enlighet med bestämmelserna för bidraget (se informationsblankett ’Glasögonbidrag 8 till 19 år´). I de fall för
mycket bidrag har betalats ut blir jag återbetalningsskyldig till Region Västerbotten.

Datum för ansökan
Sökandes personnummer (12 siffror) eller LMA nummer
Sökt belopp (max 800 kr, faktisk kostnad gäller)
Sökandes för- och efternamn

Fullständig adress för sökande

Telefon
Namnteckning för sökande över 18 år:

Är sökande under 18 år undertecknas ansökan av målsman, förmyndare eller sökandes ombud. Med
namnteckningen blir jag återbetalningsskyldig till Region Västerbotten i de fall för mycket bidrag har betalats
ut.

Ort och Datum:
Namnteckning av målsmans alt, förmyndares/ombuds namnteckning

Namnförtydligande:

Telefon: till målsmans alt, förmyndares/ombuds namnteckning)
Fullständig adress för målsman alt. förmyndare/ombud när adressen inte är densamma som
sökande
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Information till dig mellan 8 och 19 år gällande bidrag för glasögon eller
kontaktlinser
För att söka bidrag till glasögon eller kontaktlinser behövs recept eller ordinationsunderlag av
ögonläkare eller valfri legitimerad optiker. Barnet måste vara folkbokförd i länet.
Ansökningsblankett finns hos optiker och på 1177.se och ska vara daterat tidigast dag då barnet fyller
8 år och senast dag före 20 år. Barn och ungdomar i åldersgruppen 8-19 år har rätt till ett bidrag en
gång per kalenderår (1 jan – 31 dec).
Som asylsökande boende i länet har man också rätt att söka bidrag. Barnet ska vid tillfället ha med
sitt LMA kort och sitt ombud för undertecknande av ansökan.
•
•
•
•

•

Ansökningsblankett finns hos din optiker om de valt att medverka, kontrollera detta före
besök.
Bidraget som är momsbefriat uppgår högst till 800 kr/kalenderår vid ett köptillfälle och ges
för faktiska glasögon- eller linskostnader.
Synundersökning kan vara gjord hos valfri legitimerad optiker eller vara utförd av ögonläkare.
Optikern drar av bidragsbeloppet direkt vid köp av glasögon eller linser. Det beloppet
fakturerar sedan optikern Region Västerbotten. Kostnad som överstiger bidragsbeloppet
betalas av dig som kund.
Som asylsökande ska du uppvisa gällande LMA kort. ( LMA kortets aktualitets längd är på 4
eller 6 månader)

Nytt bidrag ges inte för borttappade glasögon/linser eller reservglasögon/linser innevarande
kalenderår. Kontaktlinser kan väljas istället för glasögon. Är dessa dag- eller månadslinser kan kvitton
sparas hos optiker eller av den sökande själv till beloppet uppgår till 800 kr då endast en ansökan är
möjlig per år. Ansökan och ersättning skall gå via optiker. Optikern fakturerar sedan Region
Västerbotten. Kostnad som överstiger bidragsbeloppet betalas av dig som kund.
Bidraget gäller inte för tilläggsprodukter som till exempel försäkring.
Om bidrag felaktigt utbetalts kan begäran om återkrav bli aktuell.

