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Remiss – om Bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser för barn och unga (Ds 

2015:28). 

 

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 

utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 500 medlemmar i lokalföreningar runt 

om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom 

många andra som delar vår grundsyn. 

 

Sammanfattning 

Riksförbundet FUB välkomnar Regeringens direktiv om bidrag till kostnad för glasögon eller 

kontaktlinser för barn och unga och instämmer i huvudparten av de av Socialdepartementet lämnade 

förslagen.  

 

I det följande utvecklar vi våra synpunkter på delar av förslaget. 

 

Synfel är generellt sett en vanlig medicinsk åkomma för barn med utvecklingsstörning av olika 

anledningar och när det gäller personer med måttlig och grav utvecklingsstörning har 

undersökningar visat på att hela 40 % av dessa personer har behov av glasögon för avstånds- eller 

närseende. Trots detta saknar många glasögon idag. Dessa personers behov har inte 

uppmärksammats tillräcklig. Det är viktigt att sprida information om vilken synförbättring de kan få 

med glasögon och sedan hjälpa dem att använda sina glasögon i den dagliga tillvaron. Personalen 

måste veta varför eleven med utvecklingsstörning fått glasögon och när de ska användas. Personer 

med utvecklingsstörning behöver ofta lång och stark motivation för att lära sig använda glasögon. 

 

Förhoppningen är att barn med utvecklingsstörning i större utsträckning än idag får sina 

synnedsättningar uppmärksammade och därmed möjlighet till en för barnet förbättrad syn som 

därefter följer med upp till vuxenålder. Om barn med utvecklingsstörning redan som barn får 

möjlighet att lära sig använda glasögon och förstår fördelen med dessa kommer även detta att 

påverka barnet som vuxen. Därutöver riskerar inte ett barns beteende av att vara utåtagerande eller 

på annat sätt avvikande att förväxlas med själva utvecklingsstörningen när det rent faktiskt kan vara 

så att barnets beteende endast är en konsekvens av barnets synnedsättning.  
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Förslaget att ge barn och unga bidrag till glasögon eller kontaktlinser kan vara en motiverande 

åtgärd för föräldrar att ta sitt barn till synundersökning och införskaffa glasögon eller kontaktlinser 

till barnet då behov föreligger. Skilsmässofrekvensen är hög bland föräldrar till ett barn med 

utvecklingsstörning och ekonomin ansträngd då många föräldrar ofta går ner i arbetstid eller slutar 

sitt arbete för att få vardagen att fungera. Därmed är förslaget att alla landsting ska lämna enhetliga 

bidrag för standardglasögon till barn och unga ett mycket välkommet initiativ från Regeringen. 

Förhoppningsvis kan bidraget även indirekt påverka barnet i vuxenlivet att fortsätta använda 

glasögon/kontaktlinser och gå på regelbundna synkontroller. 

 

En liten kommentar bör tilläggas vad gäller Regeringens text på sidan 12 där det står ”I de fall ett 

barn har ett så vårt synfel att barnet bedöms ha en funktionsnedsättning”. Synfel är oavsett grad en 

funktionsnedsättning och det kan tänkas att Regeringen menar funktionshinder. Funktionshinder 

definieras som en: ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen” (Socialstyrelsen). En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller 

förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående 

natur. Förslagsvis ska det stå: I de fall ett barn har en svår synnedsättning som inte kan korrigeras 

med standardglasögon ska landstinget erbjuda de hjälpmedel som den enskilde har behov av… 
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