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HJÄLPMEDEL FÖR  KOMMUNIKATION, 
INFORMATION OCH VARSEBLIVNING 
 
 
21 36 Telefoner och telefoneringshjälpmedel 
 

                       
                    21 36 09 Texttelefoner                   

 

 
 Finns även som hjälpmedel under 

- Kommunikationshjälpmedel 
 

 
 
Definition: Texttelefoner eller utrustning för elektronisk kommunikation 

medger överföring av text i en dubbelriktad kommunikation i 
realtid via fasta eller mobila telenät. Kommunikationen skall 
likna den vid vanlig telefoni, dvs. brukaren skall kunna nå andra 
eller nås över dygnet. 
Till texttelefoner räknas specifika apparater för överföring av 
text s.k. texttelefoner och anhörigtelefoner samt 
texttelefonprogram i dator som via modem ansluts till 
telefonnät. 
 

Förskrivare: Hp, Ts, för döva, dövblinda och hörselskadade. 
  
                
Målgrupp :   Personer som är döva, dövblinda eller så gravt hörselskadade 

att de inte klarar kommunikation i en vanlig telefon är berättigade till 
texttelefon. 

 
Anmärkning:En texttelefon per hushåll kan ordineras samt en anhörigtelefon till varje     
                       ordinationsberättigad person.  

 Brukaren kan på statsbidraget välja mellan traditionell 
 texttelefon eller texttelefonprogramvara med modem till 
 befintlig dator.  
 
För stationära/ bärbar dator i standardutförande, dvs dator enhet        
med multimediapaket, bildskärm, tangentbord, mus och 
skrivare ansvarar inte landstinget.Det är egenansvar som 
brukaren eller, vid en undervisningssituation, skolan ombesörjer 
och bekostar. 
 
 
Kostnader för service och reparation av texttelefoner eller 
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anhörigtelefoner bekostas av statsbidragsmedel. 
Åskskydd bekostas ej av statsbidraget. 
Den enskilde står för alla abonnemangs- och 
samtalskostnader. 
Byte av texttelefon kan medges när reparationskostnaderna för 
text- eller anhörigtelefon är så höga att det är mera fördelaktigt 
att byta till annan texttelefon. En annan orsak till byte kan vara 
förändring av funktionsnedsättningen så att ett byte väsentligt 
förbättrar kommunikationen. 
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HJÄLPMEDEL FÖR  KOMMUNIKATION, 
 INFORMATION OCH VARSEBLIVNING 
 
 
21 36 Telefoner och telefoneringshjälpmedel 
 

                       
                    21 36 10   Bildtelefon 

                   
                   

 
 
 Finns även som hjälpmedel under 

- Kommunikationshjälpmedel 
 
 
Definition: Elektronisk kommunikation som överför bild och ibland även text i en 

dubbelriktad kommunikation i realtid via fasta eller mobila 
telenät. Kommunikationen skall likna den vid vanlig telefoni på 
så sätt att brukaren skall kunna nå andra eller nås över dygnet. 

 
Förskrivare:Hp, Ts, för döva,dövblinda och hörselskadade. 
  
                
Målgrupp :   Personer som är döva eller gravt hörsel och inte 

behärskar skriftspråket, så att de kan göra sig förstådda, utan 
använder sig av teckenspråk eller annan gestikuell 
kommunikation. 

 
 
Anmärkning: 

 
Kostnader för service och reparation av bildtelefoner 
bekostas av statsbidragsmedel.. 
Åskskydd bekostas ej av statsbidraget. 
Den enskilde står för alla inkopplings-, abonnemangs- och 
samtalskostnader. 

 
 

 
 

 



______________________________________________________________________

21 36 13 Telex- och telefaxmaskiner

Definition: Telefax ingår i gruppen utrustning för elektronisk
kommunikation som överför text i en dubbelriktad
kommunikation i realtid via fasta eller mobila telenät.
Kommunikationen skall likna den vid vanlig telefoni på så sätt
att brukaren skall kunna nå andra eller nås över dygnet.

Förskrivare: Texttelefonansvarig eller hörselvårdskonsulent  för döva,
dövblinda eller gravt hörselskadade personer.
Logoped för talskadade personer.

Målgrupp: Personer som är döva, hörsel- eller talskadade och inte klarar av
att hantera annan utrustning för elektronisk kommunikation;
gäller särskilt äldre funktionshindrade.

Anmärkning: Kostnader för service och reparation av telefaxmaskiner
bekostas av statsbidragsmedel.
Byte av telefax kan medges när reparationskostnaderna är så
höga att det är mera fördelaktigt att byta till annan telefax.
Den enskilde står för alla inkopplings-, abonnemangs- och
samtalskostnader.



21 36 15 Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer

Definition: Linjetonsindikatorer är hjälpmedel för akustisk, optisk eller
taktil indikering av ringsignal och för visuell indikering av
talsignal.

Förskrivare: Audionom

Målgrupp: Akustiska signalhjälpmedel avses för personer med lätt till
medelsvår hörselnedsättning och som har svårighet att uppfatta
ringsignaler från  telefon under normala förhållanden.
Optiska signalhjälpmedel är ämnade för gravt hörselskadade
och döva personer när akustiska signaler ej kan uppfattas.
Taktila signalhjälpmedel är avsedda för gravt hörselskadade
eller döva personer med synskada, då varken akustiska eller
optiska signaler kan uppfattas.

Anmärkning: Utrustningen kan vara s.k. självinstallerande eller kräva
installation av teknisk personal. I det senare fallet svarar
landstinget för kostnaderna.

______________________________________________________________________

21 36 21 Telefonförstärkare

Definition: Portabel  telefonförstärkare som apteras på telefonlurens
hörtelefon.

Förskrivare: Audionom

Målgrupp: Personer med måttlig till grav hörselnedsättning.

______________________________________________________________________

21 36 24 Anslutningsenheter till telenätet

Definition: Modem för anslutning av dator till telenätet vid användning av
dator som texttelefon.

Förskrivare: Texttelefonansvarig vid Hörselvården
Hörselvårdskonsulent

Målgrupp: Ordineras till döva, dövblinda och gravt hörselskadade
personer, som inte klarar av att prata i vanlig telefon med
förstärkning och som vill använda sin dator som texttelefon.

Anmärkning: Medel till kostnaderna för inköp och installation av
programvaran kan tas från statsbidraget för elektronisk
kommunikation.



21 36 36 Programvara för telekommunikation

Definition: Programvara för användning av dator som texttelefon.

Förskrivare: Texttelefonansvarig vid Hörselvården
Hörselvårdskonsulent
Logoped

Målgrupp: Ordineras till döva, dövblinda, gravt hörselskadade och
talskadade personer, som inte klarar av att prata i vanlig telefon
med förstärkning och som kan använda sin dator som
texttelefon.

Anmärkning: Medel till kostnaderna för inköp och installation av
programvaran kan tas från statsbidraget för elektronisk
kommunikation.
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