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Umsókn um þátttöku ríkisins í kostnaði við 
gleraugu 

 Samkvæmt reglugerð nr. 630/2021 frá 1. júní 2021 

 

 

* Eftirfarandi skjöl þurfa að fylgja umsókn: 

        Afrit af augnvottorði    Afrit af sundurliðuðum reikningi (gler + umgjörð) 

 
Þátttaka ríkisins í kostnaði við gleraugu: 

Börn eiga rétt á endurgreiðslum að 18 ára aldri og er tíðni endurgreiðslna samkvæmt 4. gr. 

reglugerðar nr. 630/2021. 

Samkvæmt 2. gr. reglugerðar nr. 630/2021 um þátttöku ríkisins í kostnaði við gleraugu eiga 18 ára og 

eldri eingöngu rétt á greiðsluþátttöku ríkisins ef um eftirtalda sjúkdóma er að ræða: 

• Eru augnsteinslausir (aphaki). 

• Þurfa á prismagleraugum að halda vegna tvísýni. 

• Eru hánærsýnir (myopia gravis) > -12,00. 

• Eru háfjarsýnir (microphathalmia) > +10,00. 

• Eru með lausa augasteina (luxatio lentis). 

• Þurfa að breyta gleraugnastyrk umtalsvert, að mati sérgreinalæknis í augnlækningum, vegna 

augnsjúkdóma eða skurðaðgerða, svo sem keiluglæru (keratoconus), eftir hornhimnuígræðslu eða 

nethimnulossaðgerð.  
 

 

Umsækjandi ber ábyrgð á því að upplýsingar á umsóknareyðublaðinu séu réttar. 

Vegna mikils fjölda umsókna getur afgreiðsla þeirra tafist séu upplýsingarnar rangar eða ófullnægjandi. 

   

Upplýsingar um upphæðir endurgreiðslna er að finna á vefsíðu Miðstöðvarinnar á www.midstod.is  

og í síma 545-5800.  

 

Upplýsingar um meðferð og varðveislu persónuupplýsinga má finna á vef Miðstöðvarinnar; 

https://midstod.is/um-midstodina/personuverndarstefna/  

 
Nafn umsækjanda:                                                             Kennitala:  
  
Heimili:                                                                                    Sími:  

 
Nafn forráðamanns:                                                              Netfang:   
 
                                                              Banki      Höfuðbók    Reikningsnúmer 
Númer bankareiknings forráðamanns:                                                                      
 
Kt. eiganda reiknings:    

 
 
_____________        ________________________________________________ 
 Dagsetning:                  Undirskrift  
 

Styrkleiki sjónglerja:                                                                             

  Hægra gler:                           Sph.                                     Cyl. öx     

  Vinstra gler:                          Sph.                                      Cyl. öx            

  Add hægra                         Add vinstra 

Aðrar upplýsingar:  
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