Váttan frá optikara ella eygnalækna
(FL 18b - umsókn um stuðul til brillugløs ella serlinsur eftir § 12 í kunngerð um stuðul til hjálparráð)
Upplýsingar umsøkjarans
Navn (barnsins navn,
um søkt verður til barn)

P – tal

Bústaður

Fartelefon

Býur

Postnr.

Telefon

Teldupostur
Viðgerðarætlan
Diagnosa, sambært fylgiskjali 1 (vísast skal til tað ella tey pkt. í fylgiskjalinum, hvørs fyritreytir
umsøkjarin lýkur)

Nærri um brillugløs/serlinsur
Tá søkt verður fyrstu ferð um stuðul til serlinsur ella brillugløs, ella tá søkt verður vegna jónsbroytingar
orsakað av eygnasjúkuni, sí fylgiskjal 1, krevst eisini lýsing frá eygnalækna (skjal frá eygnalækna kann
viðleggjast). Tá søkt verður vegna vanligt slit, er einans neyðugt við váttan frá optikara.

Viðmerking: Stuðul verður ikki veittur eftir hesum reglum, tá talan bara er um ein optiskan sjónsfeil.
Kostnaðarætlan
Gløs

kr.

Serlinsur

kr.

Finst ein onnur loysn, sum er bíligari enn tann valda, ið tó er nøktandi og ráðilig?

Ja

Nei

Um ja, hvør er kostnaðurin? kr.
Váttan
Upplýsingarnar í hesi váttan eru knýttar at endamálinum við váttanini og kunnu tí
einans leggjast til grund fyri málviðgerðini í Almannaverkinum.
Dagfesting

Stempul og undirskrift optikarans ella eygnalæknans

Váttanin skal sendast ella latast inn til Almannaverkið.
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Váttan frá optikara ella eygnalækna
(FL 18b - umsókn um stuðul til brillugløs ella serlinsur eftir § 12 í kunngerð um stuðul til hjálparráð)
Vegleiðing um stuðulsmøguleikar
Henda váttan kann einans nýtast, tá søkt verður um stuðul til brillugløs ella serlinsur sum hjálparráð
sambært § 18 b í forsorgarlógini og § 12 í kunngerð um stuðul til hjálparráð.
Ein fyritreyt fyri fíggjarligum stuðli til brillugløs ella serlinsur eftir § 18 b í forsorgarlógini og
§ 12 í kunngerð um stuðul til hjálparráð, er, at umsóknin skal verða játtað, áðrenn umsøkjarin
útvegar sær brillugløsini ella serlinsurnar.
Umsóknarblað fæst á heimasíðuni hjá Almannaverkinum. Tað er ikki neyðugt at leggja váttanir um
fíggjarligu viðurskiftini við umsóknini, tí hesi hava ongan týdning fyri viðgerðina av umsóknini. Stuðul
verður veittur til brillugløs og serlinsur, um tað kann bøta um fylgjurnar av eini varandi medisinskari,
optiskari eygnasjúku, sambært niðanfyristandandi fyritreytunum (fylgiskjal 1):
Fyritreytir fyri at fáa stuðul eru
• Óreglulig hornhinna (irregulær astigmatisme) við t.d. keratokonus, hornhindear o.a.

Brek i regnboðahinnuni, t.d. aniridi, kolobom, albinisme, umframt fylgjur av t.d. skaðum ella
skurðviðgerð.
• Leys egnalinsa (ektopi), avleiðing av skurðviðgerð í barnaárum for eygnastar (afaki).
• Pínufullar eygnasjúkur, t.d. bløðrur á hornhinnuni (keratitis bullosa) eller varandi hornhinnusár.
• Sera misprýðiligar eygnasjúkur.

Varandi sjúkutreytað dupultsjón uttan møguleika fyri rætting við skurðviðgerð (operativ
korrektion).

Sjúkutreytað ljósovurviðkvæmi (fotofobi) í sambandi við t.d. retinitis pigmentosa, akromatopsi,
eygnafylgisjúkur við diabetes, makula degeneration.

Ógvuslig optisk sjónsbrek eyðkend við, at betrað sjónsfunktión bert kann røkkast við etablering
av serframleiddum brillugløsum ella linsum.

Børn og ung, ið hava eina sjónsstyrki á í mesta lagi 6/18 (0,3) korrigerað á tí betra eyganum.
Hesi børn eru typiskt ávíst til myndugleika av eygnalækna á Landssjúkrahúsinum (typiskt
Kennedy Instituttið).

Afaki sameint við brek í sjónarvídd eftir ávísing frá myndugleika, ið eygnalækni hjá
Landssjúkrahúsinum hevur víst til (typiskt Kennedy Instituttið).
• Myopi størri enn ella ájavnt við -7 kombinera við kikarasjónarvídd uppá 10 gradir ella harundir.
• Ptosebriller (serstell).
• Hypermetrop > + 7 har brilluglasi hevur mestu styrki til børn upp til 10 ár.

Onnur læknafrøðilig optisk allýst, varandi eygnasjúkur av líknandi torrleikastigi, eftir ávísing frá
eygnalækna á Landssjúkrahúsinum.
Stuðul verður ikki veittur, um talan einans er um ein optiskan sjónsfeil.
Játtan fyrstu ferð og játtan orsakað av sjónsbroyting av eygnasjúkuni, sambært fyritreytunum í
fylgiskjali 1, er treytað av váttan frá eygnalækna og kostnaðarætlan frá optikara.
Fyritreytin fyri afturvendandi stuðul er ein kostnaðarætlan frá optikara, um útskiftingin fer fram grundað
á vanligt slit.
Stuðul verður ikki veittur til brillustell eftir hesum reglum. Stuðul verður veittur til bíligastu nøktandi
loysnina.
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