Riktlinje
Process: 3.1.9 RGK Bedriva hjälpverksamhet för funktionshindrade
Område: Hjälpmedelshandboken
Giltig fr.o.m: 2018-11-13
Giltig t.o.m: 2021-09-20
Faktaägare: Margaretha Danielsson, avdelningschef synhabiliteringen
Fastställd av: Barbro Frindberg, ordförande hjälpmedelsrådet
Revisions nr: -1
Identifierare: 47498

22 03 06 Glasögon och kontaktlinser
1 Hjälpmedel

Läsglas ML Mono (16D-x12 höger/vänster). Läsglas ML Bino (+1D-+16D).
Glasögon och linser (inte läsglas).

2 Omfattning

Hjälpmedel som hjälper en person att fokusera seendet. Här ingår t ex produkter
för att sköta kontaktlinser.

3 Förskrivare

Synpedagog och optiker förskriver läsglas.
Optiker förskriver glasögon och linser.

4 Förskrivande enhet
Synhabiliteringen

5 Behov

Läsglas och individuellt anpassade glasögon förskrivs till person som har behov av
hjälpmedel för att underlätta/kunna se text och bilder.

6 Mål

Målet med läsglas och individuellt anpassade glasögon är att förbättra seendet på
nära håll.
Målet med linser är att förbättra seendet på avstånd (gäller Keratokonus) samt
ljusdämpande linser för extremt ljuskänsliga personer.

7 Anvisning

Till barn 0-8 år med omfattande kognitiva funktionsnedsättningar förskrivs
glasögon för avstånd, mellanavstånd och nära håll.
Glasögon eller kontaktlinser för avstånd förskrivs inte till vuxna. Undantag görs
för glasögon med inslipade ljus-, bländnings- och kontrastfilter efter individuell
bedömning. Undantag görs även för vuxna i behov av avståndsglasögon eller
linser på grund av svår myopi och vissa ögonsjukdomar och/eller skador. Dessa
förskrivs i samråd med ögonläkare.
Glasögon för mellanavstånd och nära håll förskrivs efter individuella behov.
Linser förskrivs inte till personer med behov av glasögon för förbättrat seende på
mellanavstånd och nära håll.
Glasögon kan förskrivas i dubbel uppsättning till barn där stora behov finns.
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8 Kostnad

Ingen avgift uttages för läsglas.
Barn och ungdomar till och med 19 år: Ingen avgift för glasögon.
Vuxna: För kompletta glasögon uttas en egenavgift. Linser avgiftsfria
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