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Bidrag till glasögon för barn och unga 
Remiss Socialdepartementet, Dnr 
S2015/3030/FST 
Beslut 

 Presidiet beslutar föreslå nämnden för Folkhälsa och 

Sjukvård besluta att godkänna föreliggande yttrande som 

remissvar till Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle 

att yttra sig över ovan rubricerade promemoria. 

 

Region Jönköpings län ser ett enhetligt regelverk i hela landet 

som en fördel, men ifrågasätter samtidigt att en målgrupp 

särbehandlas i relation till andra i lagstiftningen. Det finns andra 

målgrupper som i så fall också skulle gagnas av ett lagstadgat 

bidragssystem. Om bidraget införs förordar regionen att det enbart 

omfattar rätt till glasögon. 

 

Beslutsunderlag 

 Socialdepartementets remiss Bidrag till glasögon för barn 

och unga 

 

Förslag under sammanträdet 

En kort information ska lämnas vid nämndens sammanträde. 

Marcus Eskdahl meddelar att Socialdemokraterna inte ställer sig 

bakom yttrandet. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 
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Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Anneli Andersson 
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Förvaltningsnamn  

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och Sjukvård 

Yttrande – Bidrag till glasögon för barn och 
unga - diarienummer S2015/3030/FST 

Förslag till beslut 
Nämnden för Folkhälsa och Sjukvård beslutar att godkänna föreliggande yttrande 

som remissvar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle att yttra sig 

över ovan rubricerade promemoria. 

 

Region Jönköpings län ser ett enhetligt regelverk i hela landet som en fördel, men 

ifrågasätter samtidigt att en målgrupp särbehandlas i relation till andra i lagstift-

ningen. Det finns andra målgrupper som i så fall också skulle gagnas av ett lag-

stadgat bidragssystem. Om bidraget införs förordar regionen att det enbart omfat-

tar rätt till glasögon. 

Bakgrund 
Förslag föreligger till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) om bidrag 

till glasögon eller kontaktlinser till barn och unga. Förslaget syftar till att ge barn 

och unga i åldern 8-19 år bättre förutsättningar att delta i skola och fritidsaktivite-

ter. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.  

 

Idag råder stora skillnader i landstingens bidragsgivning för glasögon till barn och 

unga. Alla landsting ger bidrag till standardglasögon eller kontaktlinser efter re-

cept av ögonläkare till barn i åldern 0-7 år. Det är däremot bara ett fåtal landsting 

som ger bidrag för standardglasögon till barn och unga över 8 år och subventions-

graden varierar. 
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REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig 

Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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Region Jönköpings län Telefon: 036-32 40 00 Organisationsuppgifter  

Regionens hus E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 

Box 1024 Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057 

551 11   Jönköping     

      

Förvaltningsnamn  

Avsändare  

Socialdepartementet 

s.registrator@regeringskansliet.se 

s.fst@regeringskansliet.se 

Yttrande - Bidrag till glasögon för barn och 
unga - diarienummer S2015/3030/FST 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet att yttra sig 

över rubricerade promemoria. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar 

följande yttrande. 

Aktuella synpunkter 
Region Jönköpings län ställer sig tveksam till ett bidrag till barn och unga i åldern 

8 – 19 år som behöver glasögon eller kontaktlinser.  

 

Idag ger regionen bidrag till glasögon till  

 barn upp till 8 års ålder oavsett synnedsättning 

 barn upp till 12 års ålder med svårare synnedsättning eller skelning efter 

bedömning av ögonläkare. 

 

Syftet med förslaget är att ge barn och unga i åldern 8-19 år bättre förutsättningar 

för att delta i skola och fritid. Regionen ser ett enhetligt regelverk i hela landet 

som en fördel, men ifrågasätter samtidigt att en målgrupp särbehandlas i relation 

till andra i lagstiftningen. Det finns även barn med bland annat psykiska/kognitiva 

funktionsnedsättningar och språksvårigheter, till exempel dyslexi, som idag inte 

får sina behov fullt tillgodosedda för att kunna delta i skola och fritidsaktiviteter. 

Stora brister i kompetens föreligger inom dessa områden, liksom oklara gränser 

mellan huvudmännen, vilket för med sig att barnen inte får tillräcklig hjälp. Vid 

en sådan jämförelse blir det svårt att stödja ett förslag som specifikt gynnar just 

barn med synnedsättning.  

 

Regionens kostnad för att ge bidrag till ovan nämnda målgrupp beräknas enligt 

förslaget till minst 4.2 Mkr per år. I den nationella kostnadsberäkningen har 

behovet bedömts till 13 procent. Det finns dock studier som visar att ca 20 procent 

av alla barn och unga mellan 8–19 år är i behov av glasögon. Regionen bedömer 

dessutom att den administrativa kostnaden på 114 kronor per ärende är lågt räknad 

då det kommer att krävas en omfattande kontroll av att glasögon inte byts för ofta, 

att barnen inte går till flera olika optiker samtidigt etc. Detta kan innebära att 

totalkostnaden ökar ytterligare. 
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Utbudet av glasögon på konsumentmarknaden har under de senare åren ökat och 

det har skett en stor förändring i prisbilden på glasögon. Idag kan man få glasögon 

av tillräckligt god kvalitet vid vanliga synnedsättningar för omkring 500 kronor. 

Regionen uppfattar att det därmed inte längre är många barn som saknar möjlighet 

att följa med i skola och fritid på grund av avsaknad av glasögon. Om bidrag trots 

allt införs bör detta endast omfatta rätt till glasögon och inte till kontaktlinser. 

Glasögon täcker väl behoven och kontaktlinser är ett mer ”kosmetiskt val” som 

den enskilde bör stå för själv. 

 

Synen utvecklas hos barn upp till 12 års ålder varför det kan finnas skäl för 

sjukvårdshuvudmannen att stödja en optimal utveckling av synen för alla barn upp 

till denna ålder. 

 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 

Håkan Jansson Agneta Jansmyr 

Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör 

 






























































