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Er dit barn under 10 år og har brug briller er der mulighed
for at få tilskud, hvis dit barn er blevet målt til en styrke på
>+7,00 i dryppet tilstand hos øjenlægen.
Lovgivning
Tilskuddet gives via Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven § 15.

Hvordan får man hjælp?
Hvis man bor i en af disse kommuner, er der truffet aftale
om behandling af ansøgninger med SCR Kommunikation:







Roskilde
Køge
Greve
Lejre
Stevns
Solrød

Dit barn kan hos optiker få råd og vejledning i, at få tilpasset
en brille og optikeren vil være behjælpelig med at udfylde
en ansøgningsblanket som sendes digitalt til SCR. SCR vil
inden for ganske kort tid anmode din hjemkommune om et
tilskud til brillerne.
Optikere
SCR har lavet en leverandøraftale med Buus Optik,
Algade 40, 4000 Roskilde tlf . 4635 4014.
Du skal samtidig være opmærksom på, at du altid kan gå til
din egen lokale optiker, da der er frit leverandørvalg.

Gode råd til valg at brillestel












Se på udvalget af brillestel eller hvis lokal optiker ønsker det, kan der rettes henvendelse til Synsrådgivningen som har et udvalg af små børnebrillestel
Det kan være en god ide at vælge et brillestel, hvor
overkanten er buet, så dit barn ikke kan se over brillestelskanten
Vælg altid kun plastglas, da det er lettest og ikke
splinter
Det kan være en god ide at vælge titan- eller titanflexstel da det er lettest og uden risiko for allergier
Bestil tid til afprøvning af brillestel sammen med jeres
barn, det er en god ide at vælge et tidspunkt, når jeres
barn ikke længere har store pupiller på grund af øjendråber
Børnebriller skal altid tilpasses af en optiker

Tilskud og ansøgningsblanket til optik kan ses på SCR´s
hjemmeside www.scr.kommunikation.roskilde.dk under
’Syn’.

