
 
Hjälpmedel Skåne 

 

 
Ansökan om bidrag till glasögon 
Ansökan kan göras max en gång per år. Ansökan om nytt bidrag kan göras tidigare om det medicinska behovet 
förändrats. Ifylld ansökan skickas tillsammans med recept som får vara högst 2 månader gammalt och originalkvitto, där 
patientens namn och personnummer framgår, till: 
Region Skåne, Ekonomiservice – glasögonbidrag, Rådhus Skåne plan 5, 291 89 Kristianstad  

Patient-
grupp 

Recept Typ av glas/glasögon Max 
bidrag,  
kryssa 

 

 

Kommentar 

Patient upp 
till 8 år.  

Receptet ska vara 
utfärdat av optiker vid 
synenhet, ögonläkare 
eller ortoptist. 

Kompletta 
standardglasögon, 
enkelslipade  

500 kr  

 
 

Ansökan om nytt bidrag kan göras 
maximalt en gång per år *.  
 
Ansökan kan göras tidigare om det 
finns medicinska skäl.  

Kompletta 
Standardglasögon, 
flerslipade 

1000 kr 

Patient från 
8 år till och 
med det år 
patienten 
fyller 19 år. 

 

Receptet ska vara 
utfärdat av optiker, 
ögonläkare eller ortoptist. 

Kompletta 
standardglasögon, 
enkel- och flerslipade 

800 kr Bidraget gäller antingen för 
glasögon eller kontaktlinser. 
Ansökan om nytt bidrag kan göras 
vid förändrat behov maximalt en 
gång per år *. Ansökan kan göras 
tidigare om det finns medicinska 
skäl. 

 

 

Patient 
med afaki 

Vid förstagångs-
förskrivning ska diagnos 
framgå i recept utfärdat av 
ögonläkare. 

Därefter ska receptet vara 
utfärdat av optiker, 
ögonläkare eller ortoptist. 

1 glas, enkelslipning 500 kr Ansökan om nytt bidrag kan göras 
maximalt en gång per år *.  
 
Ansökan kan göras tidigare om det 
finns medicinska skäl  

 

 

 

 

 

1 glas, flerslipning 700 kr 
1 par glas, enkelslipning 1000 kr 
1 par glas, flerslipning 1400 kr 
Motvikt, enkelslipning 250 kr  
Motvikt, flerslipning 350 kr 
Överkorrektion till kon-
taktlinser, enkelslipning 

400 kr 

Överkorrektion till 
kontaktlinser, flerslipning 

900 kr 

Patient 
med behov 
av prisma-
korrektion 

Vid förstagångs-
förskrivning ska diagnos 
framgå i recept utfärdat av 
ögonläkare.  

Därefter ska receptet vara 
utfärdat av optiker, 
ögonläkare eller ortoptist. 

 

1 par prismaglas, 
enkelslipning närseende 

800 kr Bidraget gäller för maximalt två 
enkelslipade glasögon, vilket innebär 
1 bidrag till närseende och 1 
bidrag till avståndsseende, alternativt 
1 bidrag till flerslipade glasögon per 
tillfälle och år *. Ansökan om nytt 
bidrag kan göras tidigare om det 
finns medicinska skäl. 

 

 

1 par prismaglas, enkel-
slipning avståndsseende 

800 kr 

1 par prismaglas, 
flerslipning 

1900 kr  

* Bidrag lämnas inte för kostnad för glasögon som har skadats eller tappats bort. Bidrag ges inte heller för kostnad 
avseende reservglasögon. 

     

 

 

Underlag för utbetalning av bidrag 

 Patientens namn Personnummer 

 Patientens gatuadress Postnr Postadress 

E-postadress Telefonnummer 

Underskrift av sökande/målsman Namnförtydligande 

  
Vid frågor, ring support: 040-6239000, knappval 3. Öppettider måndag-fredag klockan 8-16. 
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