
 

 
 

   Kan jeg få hjælp til at betale mit barns 

briller og/eller kontaktlinser? 

 
 

Tlf. 70 25 04 22 

Mail: csh@mso.aarhus.dk 

Web: www.aarhus.dk/csh 



Børn tilmeldt synsregisteret: 
Hos øjenlægen får I en recept på de briller eller linser, dit barn har brug 

for. Øjenlægen skal skrive på recepten, at barnet er tilmeldt 

synsregisteret. 

I tager recepten med til en selvvalgt optiker. Her skal I huske at oplyse, at 

barnet er tilmeldt synregisteret. 

Sammen med optikeren vælger I hvilket stel og hvilken type glas, der skal 

være i barnets briller. 

Brillestel: 

Kommunen giver et tilskud, der svarer til prisen på et standard stel, ca.kr 

1160,00. Almindelige gode børnestel kan fås indenfor dette beløb. Hvis I 

ønsker noget dyrere end et standard stel, skal I selv betale forskellen. Der 

kan søges om et dyrere stel, hvis der er en særlig begrundelse for dette. 

Det kan f.eks. være at barnet på grund af alder eller handicap meget ofte 

tager brillerne af eller er specielt hårde ved dem, så der er behov for et 

ekstra robust stel.   

Brilleglas: 

Kommunen giver også tilskud til brilleglas. Beløbet er afhængig af hvilken 

styrke og hvilken type glas, der er behov for. Gode brilleglas, som er 

udmærkede til børn, kan fås, uden at I selv skal betale. Men hvis I ønsker 

tyndere, dyrere glas, skal I selv betale forskellen. 

HUSK: 
- Det er optikeren, der indsender ansøgningen.  

- Optikeren skal vente på godkendelse fra kommunen, før de laver 

eller udleverer briller eller kontaktlinser. 

- Afregning af bevilliget beløb sker mellem kommune og optiker.  

- Hvis I ikke ønsker egenbetaling på stel og glas, skal det oplyses 

til optikeren ved bestilling af brillerne.  

- Hvis ikke I har en bevilling inden brillen/linserne er anskaffet, 

kan kommunen afvise at give tilskud. 



Bor I i Århus kommune, skal optikeren sende ansøgningen til 

Center for Syn og hjælpemidler i Aarhus(CSH). CSH vil behandle 

ansøgningen, og hvis den godkendes, sendes bevilling til forældrenes  

e-boks. Optikeren får ikke direkte besked, så I skal selv sørge for at 

kontakte optikeren, så brillen kan blive bestilt. 
 

Bor I i Odder, Samsø, Hedensted, Horsens eller 

Skanderborg skal optikeren også sende ansøgningen til Center for Syn 

og hjælpemidler i Aarhus(CSH). CSH vil belyse ansøgningen og sende den 

videre til jeres hjemkommune. Det er derefter kommunen, der træffer en 

afgørelse. Afgørelsen sendes til jeres e-boks.  

Optikeren får ikke direkte besked, så I skal selv efterfølgende sørge for at 

kontakte optikeren, så brillen kan blive bestilt. 
 

Bor I i andre kommuner end de, der står nævnt ovenfor, skal 

optikeren sende ansøgning direkte til kommunens sagsbehandler, der 

træffer en afgørelse. Afgørelsen sendes til jeres e- boks. Optikeren får 

ikke direkte besked, så I skal selv sørge for at kontakte optikeren, så 

brillen kan blive bestilt. 

Børn der ikke er tilmeldt Synsregisteret: 
Optik i form af briller og kontaktlinser dækkes af kommunen til: 

- børn under 18 år med grå stær (enkelt- og dobbeltsidig). Hvis der er 

indopereret en linse i øjet, kan der dog kun søges tilskud til 

læsebriller.  

- børn under 10 år med langsynethed hvor styrken er på over +7. Det 

er den styrke som øjenlæge måler der udløser tilskud, ikke selve 

styrken i glassene. Det vil derfor lette sagsbehandlingen, hvis 

øjenlægen noterer dette på brille recepten.    

- Andre medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser.  

Hvis brillerne går i stykker skal I kontakte CSH for at høre, om I eventuelt kan 

får hjælp til reparation eller anskaffelse af nye briller.    



Nærmere information fås på CSH   

 

Tlf.  70 25 04 22 

Email:  csh@mso.aarhus.dk 

Web:  www.aarhus.dk/csh  

 

Adresse: 

Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus 

P. P. Ørumsgade 11 

Bygning 11D 

8000 Aarhus C 

 

     Bygning 11 D, CSH Aarhus 
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