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Bidrag för glasögonglas eller kontaktlinser (0–19 år).
Vid skyddad identitet krävs ENDAST personnummer.
År
Månad
Dag
Personnummer
LMA- nummer
Namn (barn/ungdom):
Fullständig adress (om annat än nedan):
Bidragsregler för olika åldrar och information vid abonnemang, se nästa sida
Sökt belopp (max 900 SEK/kalenderår, faktisk kostnad gäller):
SEK
OBS! Ansökan skickas in när hela kostnaden, upp till 900 SEK, är betalda för aktuellt synfel.
Recept/ordinationsunderlag från optiker/ögonklinik för glasögonbidrag barn 0–19 år
Recept/ordinationsunderlag
Datum (giltigt 1 år)

Receptet/ordinationsunderlag gäller:
Glas
Kontaktlinser

Ansökan avser kostnad för glasögonabonnemang
Ja

Nej

Om ”Ja” se även information nästa sida
Övrig anteckning av läkare alt optiker

Namn (målsman)
Adress
Bankens namn
Datum

Personnummer (målsnamn)
Postnummer

Postadress

Clearingnummer

Kontonummer

Ort

Underskrift (målsman)

Telefon (målsman)
E-post (målsman)

Med namnteckningen intygar jag att jag har rätt till bidrag i enlighet med bestämmelserna för bidraget nedan. I det fall
för mycket bidrag har kvitterats ut blir jag återbetalningsskyldig till Region Västernorrland. För att säkerställa att rätt bidrag
erhållits/utbetalats kommer stickprovskontroller att ske, spara därför kvitto.

Till blanketten bifogas originalkvitto och giltigt recept/ordinationsunderlag (ej äldre än 1 år)
(vid abonnemang se även nästa sida)
Den ifyllda blanketten skickas till: Region
Västernorrland, Box 310, 881 27 Sollefteå
Datum för utlämning av glas/linser

År

Mån

Dag

Handläggarens signatur

Bidragsregler - olika för olika åldrar
För barn 0–7 år. För att få bidrag krävs recept eller ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller legitimerad optiker
anställd inom Region Västernorrland. Receptet/underlaget får inte vara äldre än 12 månader. Bidraget för glas/lins kan användas
hos valfri optiker.
För barn/unga 8–19 år. Krav på recept, förskrivet av valfri leg. optiker. Receptet får inte vara äldre än 12 månader. Det ska vara
daterat tidigast när barnet har fyllt 8 år och senast dag innan 20 år. Efter det att personen fyllt 20 år ska glasögon/linser kvittera
ut inom 6 månader.
Barn och ungdomar 0–19 år har rätt till bidrag en gång/kalenderår (1/1 - 31/12). Tiden räknas från den dag som glasögon/linser
hämtas/kvitteras ut från optikern. Bidrag uppgår till högst 900 SEK och ges för den faktiska glasögon-/linskostnaden. Bidrag
utgår inte för båge, reparationer, hårdhets-, färg- eller antireflexbehandling. Kostnad som överstiger bidragsbeloppet betalas
av kund.
Byts ett glas ges bidrag endast för ett glas. Bidrag ges inte för borttappade glasögon/linser eller reservglasögon/
-linser. Kontaktlinser kan väljas istället för glasögon, samma bidragsbelopp samt regler gäller.

Abonnemang på glasögon eller kontaktlinser
Vissa optiker erbjuder sina kunder att köpa linser eller glasögon på abonnemang med olika villkor. Då kan inte ansökan för
glasögonbidrag hanteras av optikern. Om linser eller glasögon abonneras måste kunden själv ansöka om glasögonbidrag.
Glasögonbidraget utbetalas en gång per kalenderår och identifierat synfel. Ansökan skickas in när hela kostnaden, upp till 900 SEK,
är betalda för aktuellt synfel.
Ansökan ska innehålla följande:
•
•
•

•

Ifylld ansökningsblankett (föregående sida)
Synintyg från optiker, det vill säga recept/ordination för glasögon eller linser. Intyget får inte vara äldre än ett år vid
tecknande av abonnemanget.
Kopia på abonnemangsavtalet där det ska framgå datum för tecknandet av avtal, vem abonnemanget gäller, styrkor på
glasögonen/linserna samt kostnad per månad. Bidraget gäller endast ETT par glasögon eller linser upp till 900 SEK per
identifierat synfel.
Betalningsbevis i form av kontoutdrag där betalningsmottagare tydligt framgår. Om abonnemanget gäller fler än ett par
glasögon så beräknas bidraget på det dyraste paret glasögon.

