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Bidrag för kostnad för glasögon eller
kontaktlinser till barn och unga
Diarienummer: RJL 2016/411
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
besluta


att Region Jönköpings län, i enlighet med regeringens
föreskrifter och via ersättning från staten, beviljar 800 kr i
bidrag för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga i
åldern 8 till 19 år



att nuvarande bidrag för barn mellan 0 och 7 år höjs från
700 till 800 kronor



att Region Jönköpings län tillämpar ett regelverk för
utbetalning som innebär att nytt bidrag beviljas om en
synundersökning visar att invånaren behöver glasögon eller
kontaktlinser med ändrad styrka, dock betalas bidraget ut
högst en gång per år.

Sammanfattning
Landstingen har från och med 1 mars 2016 och med hjälp av
statlig finansiering skyldighet att betala ut bidrag till glasögon och
kontaktlinser till åldersgruppen 8 - 19 år. Bidraget ska enligt
regeringens föreskrifter uppgå till minst 800 kr per person, vilket
är 100 kr högre än det bidrag som Region Jönköpings län
utbetalar för glasögon till barn i åldersgruppen 0 till 7 år.
Kostnadsökningen för åldersgruppen 8 till 19 år täcks av
ersättning från staten.
De föreskrifter som finns i lag och förordning om bidrag för
glasögon till vissa barn och unga kompletteras med lokala
anvisningar som styr när och hur ofta bidraget betalas ut. Inom
Region Jönköpings län föreslås ett regelverk som i första hand tar
hänsyn till behov, men där även frekvensen styrs för att minska
risken för överkonsumtion.
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Beslutsunderlag


Protokollsutdrag från presidiet 2016-03-02



Förordning (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn
och unga



Lag (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och
unga

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Nämnden enas om att det behövs förtydliganden - att det gäller
kalenderår, samt att en synnedsättning som understiger 0,8 ska
vara riktmärke för att få bidrag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Kirsi Heino

Lis Melin

Per Svenberg
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Avsändare
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Bidrag för kostnad för glasögon eller
kontaktlinser till barn och unga
Förslag till beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår Regionfullmäktige besluta




att Region Jönköpings län, i enlighet med regeringens föreskrifter och
via ersättning från staten, beviljar 800 kr i bidrag för glasögon eller
kontaktlinser till barn och unga i åldern 8 till 19 år
att nuvarande bidrag för barn mellan 0 och 7 år höjs från 700 till 800
kronor
att Region Jönköpings län tillämpar ett regelverk för utbetalning som
innebär att nytt bidrag beviljas om en synundersökning visar att invånaren behöver glasögon eller kontaktlinser med ändrad styrka, dock
betalas bidraget ut högst en gång per år.

Sammanfattning
Landstingen har från och med 1 mars 2016 och med hjälp av statlig finansiering
skyldighet att betala ut bidrag till glasögon och kontaktlinser till åldersgruppen 8 19 år. Bidraget ska enligt regeringens föreskrifter uppgå till minst 800 kr per person, vilket är 100 kr högre än det bidrag som Region Jönköpings län utbetalar för
glasögon till barn i åldersgruppen 0 till 7 år. Kostnadsökningen för åldersgruppen
8 till 19 år täcks av ersättning från staten.
De föreskrifter som finns i lag och förordning om bidrag för glasögon till vissa
barn och unga kompletteras med lokala anvisningar som styr när och hur ofta bidraget betalas ut. Inom Region Jönköpings län föreslås ett regelverk som i första
hand tar hänsyn till behov, men där även frekvensen styrs för att minska risken för
överkonsumtion.
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Information i ärendet
Om bidraget
Från och med 1 mars 2016 har barn och unga mellan 8 och 19 år enligt lag rätt till
bidrag för standardglasögon eller kontaktlinser. Syftet med bidraget är att skapa
en jämlik tillgång på glasögon och att möjliggöra att alla, oavsett bakgrund eller
funktionsförmåga, att kunna delta på lika villkor i såväl skola som på fritiden.
Regeringen har lämnat föreskrifter om bidragets storlek och övriga villkor samt
om återbetalningsskyldighet. Landstingen har frihet att betala ut bidraget på det
sätt som anses mest ändamålsenligt.
Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 avsatt 120 miljoner kronor för
bidraget. Fördelningen av medel utgår ifrån en fördelningsnyckel. Regionens anslag beräknas täcka samtliga kostnader. Kostnadsökningen kommer kontinuerligt
att följas.

Omfattning och förutsättningar – nationella direktiv
En förutsättning för bidrag är att synundersökning hos optiker visar på en synnedsättning som kan korrigeras med glasögon eller kontaktlinser.
Bidraget ska enligt regeringens föreskrifter uppgå till 800 kr per person. Om kostnaden för glasögonen eller kontaktlinserna är lägre än 800 kr per person ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden. Landstingen kan även ta beslut om högre
bidrag. Om kostnaden för glasögonen eller kontaktlinserna är lägre än 800 kr per
person ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden. Bidrag lämnas inte för
kostnad för glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller tappats bort eller
kostnad för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser. Kunden betalar själv
synundersökningen.
Även barn i familjer som söker asyl, ensamkommande flyktingbarn och barn som
vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd har rätt till bidrag. Barn- och ungdomar
folkbokförda utanför Jönköpings län måste söka bidrag i respektive hemlandsting.

Region Jönköpings län – lokala rutiner och direktiv
Inom Jönköpings län kommer bidraget att dras av på priset direkt hos optikern.
Administration och fakturering sker med hjälp av IT-stödet webSESAM, vilket
gör goda möjligheter till uppföljning och kontroll av bidragshanteringen.
Regeringen lämnar inga anvisningar för hur ofta bidrag ska betalas ut. För Region
Jönköpings län föreslås att nytt bidrag betalas ut
 om en synundersökning visar att invånaren behöver ändrad styrka (behovsstyrning) och med riktmärket att bidrag beviljas om synskärpan med befintliga
glasögon, eller utan glasögon, understiger 0,8
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 högst en gång per år, räknat från den dag kunden köpt glasögon eller kontaktlinser.
Styrningen av frekvensen har som motiv att förhindra överkonsumtion. Det utgör
också en försiktighetsåtgärd eftersom det inte går att förutsäga om tilldelade medel kommer att täcka behoven. Den professionella bedömning som inhämtats från
ögonsjukvården är dessutom att det är sällsynt med behov av nya glasögon tätare
än en gång om året. Om ett sådant behov uppstår som följd av ögonsjukdom är det
rimligt att en bedömning av ögonläkare eller ortoptist är överordnad det ordinarie
regelverket och kan berättiga till tätare utbetalning.
Alla landsting ger sen tidigare bidrag till standardglasögon eller kontaktlinser efter
recept av ögonläkare eller ortoptist till barn i ålder 0 till7 år. Bidragsbeloppet varierar och ligger i Region Jönköpings län på 700 kronor. Att höja bidraget för
mindre barn till samma nivå som för gruppen 8 till 19 år, det vill säga 800 kronor,
skulle innebära en kostnadsökning på ca 150 000 kronor per år.

Beslutsunderlag



Förordning (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga
Lag (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

Beslutet skickas till
Folkhälsa och sjukvård.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

