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Synsrådgivningen 

 

Information om tilskud til 

briller og kontaktlinser 

 
 

SCR Kommunikation 
Roskilde 



 

Lovstof 
 

  Medicinsk optisk definerede varige øjenlidelser 
 

Indikationer for hjælp til briller og kontaktlinser Tilskuddet gi-
ves via  Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemid-
ler og forbrugsgoder efter serviceloven § 15.  
 

1. Uregelmæssig hornhinde (irregulærastigmatisme) ved fx keratoko-
nus, hornhindear m.v.  

2. Defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme samt føl-
ger efter fx skader eller operation 

3. Løs øjenlinse (ektropi). følger efter operation i barnealderen for grå 
stær (afaki) 

4. Smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (keratitis bullosa) 
eller kronisk hornhindesår 

5. Stærkt skræmmende øjenlidelser 
6. Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion 
7. Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed (fotofobi) ved fx retinitis pig-

mentosa, akromatopsi, øjenkomplikationer ved diabetes og makula-
degeneration 

8. Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved, at etableringen af for-
bedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede brille-
glas eller kontaktlinser 

9. Børn og unge registreret i synsregistret ved Kennedy Instituttet – 
Statens Øjenklinik (KISØ) 

10. Afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Kenne-
dy Instituttet – Statens Øjenklinik (KISØ) 

11. Myopi større end eller lig med – 7 kombineret med kikkertsynsfelt 
på 10 grader eller derunder 

12. Ptosebrille (specialstel) 
13. Hypermetropi > +7 i højeste brydende plan til børn indtil 10 år 
14. Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvaren-

de sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy Instituttet – Statens 
Øjenklinik (KISØ) 

 
 
Aftalen gælder for borgere i Greve, Solrød, Køge, Stevns, Lejre og Roskilde 
kommuner.  

Glas incl 
anti 

Cyl >5,00 D Under +/- 7,00 Over +/- 7,25 D 
til +/-15,75D. 

Over +/-
16,00 

Singel 500 500 1250 1250 

Bifo 1100 1100 1400 2800 

Filter tillæg 350 350 350 350 

Prismer 350 350 350 350 

Ekstra tid 400 400 400 400 

 Medicinsk - optiske hjælpemidler  

Kontaktlinser Standard Special 

Tilpasning 1600 2800 

Gentilpasning 1100 1550 

Ekstra tid 400 400 

                     Ydelser pr. glas – max beløb (priser incl. moms) 

 1.  Brillestel max 650,00 inkl. moms (specialbrillestel til ex. børn og 
udviklingshæmmede efter aftale) 

        2.  Montering i eget brillestel 170 kr. pr. glas 

 3.  Ønsker brugeren et dyrere stel og/eller glas end det anviste, skal 
han/hun orienteres om muligheden for egenbetaling af differencen mellem 

tilskuddet og listeprisen.  

 4.  Specialglas (limteknik, progressive glas ect.) kan bevilliges  efter aftaled 

og max. indkøbspris+50%+moms. 

Kontaktlinsehonorarer (Honorar er momsfri) 

Brillestel incl. moms 650 

Svagsynsundersøgel-
se moms frit 

1205 

Genafprøvning moms 
frit 

550 

Montering af  lupsy-
stem incl. moms 

700 

Montering af brilleglas 
incl. moms 

170 

     Svagsynsoptik 

1.    Kontaktlinser leveres til indkøbspris incl. moms 
2.    Gentilpasning kan kun bevilliges 1 gang årligt 
3.    Specialtilpasning gives til keratokonus, irisprnitlinser eller efter aftale  
4.    Ekstra til ydes kun efter aftale  


