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Funktionsrad Beskrivning Pris 1:a hand Pris 2:a hand 

042424 Kroppstermometrar   

 Instrument och produkter för att mäta kroppstemperaturen. Här ingår hjälpmedel som talar om kroppens temperatur.   

1423 Talande febertermometer 342,50 kr 392,50 kr 

042715 Ljudstimulatorer   

 Hjälpmedel för att maskera ljud som produceras inne i örat eller av externa källor. Här ingår t ex tinnitusmaskerare.   

1229 Ljudstimulator vid tinnitus 3 864,75 kr 5 024,16 kr 
050303 Röst- och talträningshjälpmedel      

  Produkter för att träna och utveckla användningen av röst och tal, speciellt i relation till att framställa och bli medveten om ljud.      
1148 Stamningshjälpmedel DAF 6 166,16 kr 6 254,58 kr 

051506 Hjälpmedel för att koda och avkoda skrivspråk     

  Produkter för att träna förståelsen av sammanhanget mellan bokstäver och deras motsvarande ljud.     

1150 Programvara för PC/MAC  1 724,50 kr 3 190,72 kr 

120303 Stödkäppar   

 Här ingår vita stödkäppar, avsedda för synskadade och blinda personer   

1422 Vit stödkäpp 94,64 kr 328,13 kr 

120306 Armbågskryckor   

 
Hjälpmedel som stöder en gående person och som har halvcirkelformat armstöd/bygel, ett horisontellt handtag, ett enda stödben och en 
doppsko. Doppsko, isdubbar ingår som tillbehör.   

1411 Vit kryckkäpp 273,00 kr 314,00 kr 

123903 Vita käppar (Teknikkäppar)   

 Hjälpmedel som används för personer med synskada för att orientera sig i omgivningen   

1401 Markeringskäppar 722,40 kr 872,26 kr 

1402 Teknikkäppar 2828,86 kr 3470,06 kr 

123909 Akustiska ledfyrar   

 Hjälpmedel, som ger ifrån sig ett ljud eller ett meddelande, för att personer med synnedsättning få hjälp att orientera sig   

1414 Ledfyr mobil 2671,03 kr 3749,16 kr 

150303 Hjälpmedel för att väga och mäta för att tillreda mat och dryck   

 Här ingår olika hjälpmedel för att väga och mäta. Här ingår även termometer som kan användas vid matlagning.   

1418 Nivåindikator, endast för person med synnedsättning 244,61 kr 269,07 kr 

1419 Talande termometer 4054,26 kr 4330,06 kr 

1420 Talande timer, taktil timer 586,56 kr 645,22 kr 

1421 Talande våg 1365,00 kr 1609,25 kr 

150306 Hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela för att tillreda mat och dryck   

 Här ingår hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela. Kan förskrivas till personer med synnedsättning.   

1416 Kniv med anhåll hö resp vä, för personer med synnedsättning 988,00 kr 1086,80 kr 

1417 Skärhjälpmedel för att få jämna skivor, för personer med synnedsättning 218,40 kr 251,20 kr 

151519 Handsömnadshjälpmedel   

 Hjälpmedel för att möjliggöra att trä en nål för person med synskada   

1398 Nålpåträdare 65,52 kr 72,07 kr 



Funktionsrad Beskrivning Pris 1:a hand Pris 2:a hand 

180606 Läs- och arbetsbelysningar   

 
Belysning som lyser upp en specifik yta och därmed underlättar olika aktiviteter – punktbelysning. Här ingår belysning som används av 
person med synskada som komplettering till starka läsglas vid kort betraktningsavstånd.   

1389 Läslampor 1075,05 kr 2041,00 kr 

220309 Glas, linser och linssystem som förstorar   

 Hjälpmedel som förstorar bilden av ett föremål. Här ingår bland annat linser, förstoringsglas med eller utan inbyggd belysning.   

1406 Förstorande linser/förstoringsglas och luppar med inbyggd belysning 458,86 kr 920,02 kr 

1407 Förstorande linser/förstoringsglas och luppar utan inbyggd belysning 382,38 kr 905,89 kr 

1408 Lampa med förstoring 1869,87 kr 2207,42 

220312 Kikare och teleskop   

 
Hjälpmedel som förstorar bilden av ett avlägset föremål – för ett eller två ögon. Här ingår även kikare för ett eller två ögon monteras som 
glasögon – kikarglasögon.   

1403 Kikare handhållen monoculär 2542,38 kr 3250,00 kr 

1404 Kikare handhållen binoculär 903,50 kr 2747,50 kr 

1405 Kikarglasögon 945,44 kr 5528,69 kr 

220606 Kroppsburna hörapparater   

 Hjälpmedel som fästs på en persons klädsel eller hängs runt nacken och som förstärker ljud.   

1230 Kroppsburen hörapparat 0,00 kr 0,00 kr 

220612 I-örat-apparater   

 Hjälpmedel som bärs i örat och som förstärker ljud. Här ingår t ex kanalapparater.   

1231 Hörapparat mellan 3 820,20 kr 6 754,21 kr 

1232 Hörapparat avancerad 3 284,93 kr 7 619,66 kr 

220615 Bakom-örat-apparater   

 Hjälpmedel som bärs bakom örat och som förstärker ljud. Här ingår t ex hörapparater med huvud/pann/bygel/band.   

1233 Hörapparat mellan 2 719,68 kr 10 544,33 kr 

1234 Hörapparat avancerad 3 137,94 kr 9 017,29 kr 

1235 Hörapparat med extern hörtelefon 3 415,34 kr 9 909,26 kr 

1236 Hörapparat super power 3 027,37 kr 6 809,97 kr 

1237 Hörapparat för barn 0-2 år 8 378,57 kr 11 905,51 kr 

220621 Hörapparater som används tillsammans med implantat   

 Hjälpmedel som understödjer hörandet genom att stimulera implanterade mottagare placerade i t ex inneörat.   

1238 Benförankrad hörapparat 39 416,94 kr 51 242,01 kr 

220627 Tillbehör till hörhjälpmedel   

 Här ingår t ex ljudanslutningar, anpassningar till glasögon och fjärrkontroller till hörapparater.   

1279 Öroninsats 0,00 kr 0,00 kr 

221206 Skrivbrädor, ritbrädor och teckningsbrädor   

 
Brädor som underlättar hanteringen av pappret när man skriver och ritar. Här ingår hjälpmedel för person med synskada som gör att 
relieflinjer uppstår när man ritar.   

1391 Muffbrädor 322,40 kr 659,40 kr  
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221209 Namnteckningsramar, namnstämplar och skrivramar   

 Hjälpmedel som underlättar för en person att skriva sin namnteckning på rätt ställe   

1412 Namnteckningsram 13,00 kr 18,84 kr 

1413 Skrivram 208,00 kr 228,80 kr 

221212 Utrustning för manuell punktskrift   

 Hjälpmedel som används för att prägla taktil text på papper med hjälp av en speciell nål eller sticka   

1400 Reglett och skrivstift 483,50 kr 866,64 kr 

221224 Programvara för ordbehandling     

  
Programvara för att skriva, redigera och lagra text, inklusive grundpotensform, t.ex. layoutprogram och programvara för ordbehandling för 
alternativ styrning. Här ingår t.ex. programvara för att använda punktskrift.     

1158 Programvara med och utan talsyntes 4 320,54 kr 4 752,71 kr 

221503 Manuella räknehjälpmedel   

 Räknehjälpmedel med kulor på band eller tråd som är fästade i en ram. Här ingår t ex räkneramar.   

1424 Räkneram 305,76 kr 496,12 kr 

221506 Räkneapparater   

 Elektroniska apparater för räkning. Här ingår talande räkneapparater.   

1392 Elektronisk talande kalkylator 572,00 kr 7347,60 kr 

221509 Programvara för kalkylering och beräkning     

  
Här ingår programvara för att skriva, organisera och lagra text, ordbehandlingsprogramvara för alternativ styrning och för tillbehör till 
ordbehandlare.     

1160 Programvara för kalkylering och beräkning 1 633,89 kr 2 061,50 kr 

221803 Utrustning för att spela in och återge ljud     

  
Hjälpmedel för att spela in och/eller spela upp ljud. Här ingår t.ex. rullbandspelare och alla typer av bandspelare, markergeneratorer och 
avmagnetiseringsapparater och digital utrustning för att spela in och/eller upp ljud såsom minidiskar, CD-spelare och DAISY-spelare.     

1162 Produkt med digital in- och uppläsning av ljud 4 044,70 kr 5 669,46 kr 

1163 Digitalt fickminne 4 304,06 kr 4 734,47 kr 

1164 Digitalt fickminne med in- och uppläsning av ljud 4 247,65 kr 5 750,91 kr 

1386 Kassettbandspelare 1034,80 kr 1452,25 kr 

221824 Transmissionssystem via radio   

 
System för att ta emot och/eller sända ljud via högfrekventa radiovågor. Här ingår t ex system, sändare och mottagare för lokal 
envägskommunikation.   

1244 FM-system för ljudinformation för radio eller tv 5 628,65 kr 7 317,25 kr 

221830 Slingförstärkare, slingmottagare och slingor   

 
Hjälpmedel för att ta emot eller överföra information genom att använda elektromagnetiska vågor i slingsystem. Här ingår t ex audio- och 
bärfrekvens-slingsystem.   

1245 Stolslinga inklusive förstärkare till TV 2 258,98 kr 2 936,67 kr 

1247 Halsslinga med inbyggd förstärkare 472,97 kr 614,85 kr    
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222103 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor     

  Hjälpmedel för närkommunikation i de fall tal inte är möjligt eller svårt. Här ingår t.ex. bokstäver, symboler, ikonsatser och ikonbrädor.     

1166 Bildkort, pekbok eller liknande, kompletta satser 645,04 kr 1 826,25 kr 

1167 Bildbas på CD-rom/licens 1 707,78 kr 2 501,28 kr 

1168 Tavlor och liknande för bokstäver och symboler 112,20 kr 133,38 kr 

1215 Bildstöd t.ex. pictogramstämplar 192,74 kr 806,62 kr 

222106 Kommunikationsförstärkare     

  Hjälpmedel för att förstärka röstvolymen från en eller flera personer.     

1169 System som förstärker ljudet vid tal 3 614,20 kr 3 975,62 kr 

1248 Kommunikationsförstärkare inklusive hörlurar 1 759,97 kr 2 287,97 kr 

222109 Samtalsapparater     

  Elektroniska hjälpmedel som stöder närkommunikation.      

1170 Samtalsapparat, enkel  1 779,79 kr 2 284,75 kr 

222112 Programvara för närkommunikation     

  Programvara för att ta fram meddelanden för närkommunikation. Här ingår t.ex. inbyggd programvara som underlättar närkommunikation.     

1173 Program, t.ex. symboler 9 700,48 kr 12 760,95 kr 

1225 Program till egenansvarsprodukt 1 680,00 kr 2 184,00 kr 

222190 Presentationsmaterial för bokstavssatser och symbolsatser     

  Här ingår presentationsmaterial som behövs för att visa bokstäver, bilder, symboler och liknande.     

1175 Mappar, ark, magnettavlor, schema, ögonpekningsram och liknande 359,43 kr 1 021,41 kr 

222403 Telefoner för fasta nät   

 
Här ingår t ex stationära telefoner med eller utan bärbar lur, högtalande telefoner, bildtelefoner, videotelefoner, telex- och telefaxmaskiner, 
telefoner med inbyggda varselsignaler, internettelefoner och taktila telefoner.   

1250 Programvara för bildtelefoni 6 606,30 kr 8 588,19 kr 

222409 Texttelefon   

 Här ingår t ex mobila texttelefoner och telefoner som använder punktskrift.   

1252 Programvara för texttelefon 4 656,90 kr 6 053,97 kr 

222421 Telefontillbehör     

  
Här ingår t.ex. kopplingsenheter och signalomvandlare för inkommande meddelanden, tangentbord till mobila telefoner, 
nummerpresentationshjälpmedel, upptaget- och ringsignalsindikatorer, nummerslagningshjälpmedel, telefonlurshållare och lurförstärkare.     

1176 Nummerslagningshjälpmedel 3 396,39 kr 7 250,96 kr 

1177 Skärmläsare för mobiltelefon 3 807,75 kr 8 999,10 kr 

1253 Telefonförstärkare för fast trådbunden telefoni 645,14 kr 838,69 kr 

1254 Telefonförstärkare för fast trådlös telefoni (DECT) 645,14 kr 838,69 kr 

1255 Trådlös telefonförstärkare för mobil telefoni 1 070,15 kr 1 391,20 kr 

222490 Totalkonversationsenheter   

 Mjukvara och/eller hårdvara för bildtelefoni, texttelefoni eller en kombination av bild- och texttelefoni över IP-nät.   

1257 Programvara för totalkonversation 10 830,00 kr 27 075,00 kr   
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222703 Indikatorer med visuella signaler   

 

I denna isokod ingår även hjälpmedel med isokod 222706 och 222709. Hjälpmedel som indikerar med ljus eller andra visuella signaler att 
något händer på platsen där sändaren är; de kan omvandla t ex ljudsignaler till visuella signaler. Här ingår t ex elektroniska barnvakter, 
dörrsignaler, dörrsignalindikatorer och dörrvarnare. Hjälpmedel som indikerar med ljud att något händer på platsen där sändaren är; de kan 
omvandla t ex ljudsignaler eller de kan höja volymen från en standardutrustning. Hjälpmedel som indikerar med taktila signaler att något 
händer på platsen där sändaren är; de kan omvandla t ex ljudsignaler eller visuella signaler till vibrationer eller andra taktila signaler. Här 
ingår t ex vibrationsindikatorer.   

1261 Väckningsanordning 2 057,93 kr 2 675,04 kr 

222706 Indikatorer med ljudsignaler   

 
Hjälpmedel som indikerar med ljud att något händer på platsen där sändaren är. Här ingår hjälpmedel som akustiskt indikerar om t ex 
belysningen i ett rum är av eller på.   

1410 Ljusindikatorer 436,80 kr 502,40 kr 

222712 Ur och klockor     

  Hjälpmedel som mäter, visar och talar om vad klockan är.      

1178 Punktarmbandsur 1 355,54 kr 2 741,65 kr 

1179 Taktilt fickur 2 675,40 kr 2 942,94 kr 

1180 Talande fickur 2 647,82 kr 2 827,95 kr 

1181 Punktväckarur 386,98 kr 471,19 kr 

1182 Talande väckarur 631,90 kr 695,09 kr 

1183 Talande armbandsur 708,34 kr 779,18 kr 

1184 Armbandsur för kognition som larmar 1 756,85 kr 1 932,53 kr 

1186 Bordsur, väggur, enkel 617,09 kr 1 221,54 kr 

1187 Fickur för minne och kognition, med larm 1 911,00 kr 2 102,10 kr 

1188 Ur med vibrator för person med syn- och hörselnedsättning 1 037,23 kr 1 815,55 kr 

222715 Almanackor, kalendrar och planeringssystem     

  Hjälpmedel för att lagra och organisera data över planerade aktiviteter.      
1189 Elektronisk almanacka, enkel  3 202,64 kr 3 223,35 kr 

1224 Elektronisk almanacka, avancerad, programvara till egenansvarsprodukt 17 865,00 kr 18 758,00 kr 

1191 Tidshjälpmedel för att stödja minnet, enkla 1 055,93 kr 2 840,50 kr 

1192 Minneshjälpmedel, enkelt med inspelningsbart tal för att stödja minnet 789,13 kr 1 979,79 kr 

222727 Märkningsmateriel och märkningsverktyg   

 Hjälpmedel för uppmärkning av miljö eller produkter för person med synskada för att underlätta för personen att identifiera och hitta.   

1399 Talande märksystem 1530,66 kr 3768,00 kr 

223015 Bokstöd och bokhållare   

 Hjälpmedel som håller eller stöder en bok/tidning för att underlätta läsandet. Här ingår även stöd och hållare för tidningar och pärmar.   

1409 Läsbord/lässkiva och bokstöd 967,77 kr 1884,00 kr 

223303 Stationära datorer     

  Här ingår monitorarm till egen dator.     
1194 Monitorarm till egen dator (för personer med synnedsättning för rätt läsavstånd) 3 217,50 kr 4 182,75 kr 

223306 Bärbara datorer och hand- och fickdatorer     

  Här ingår stativ till egen bärbar dator.     
1195 Stativ till egen bärbar dator  8 931,15 kr 11 153,38 kr 
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223603 Tangentbord     

  Här ingår t.ex. tangentbord för punktskrift.     
1196 Tangentbord, enkelt, t.ex. raster, förstorat, förminskat, stora bokstäver 2 824,85 kr 2 970,83 kr 

223612 Alternativa inmatningsenheter     

  Här ingår t.ex. optiska skanners, taligenkänningsenheter, styrplattor, datahandskar och dator-hjärna gränssnitt.     
1201 Scanner  788,70 kr 988,00 kr 

1202 OCR-program 3 252,50 kr 3 637,75 kr 

223618 Programvara för inmatning     

  Här ingår t.ex. styrsystem som kan hanteras med bara ett finger samt skärmtangentbord.     
1204 Programvara för alternativa inmatningsenheter, t.ex. skärmtangentbord, ordprediktion, autoklick och taligenkänning 3 850,50 kr 8 000,29 kr 

223621 Hjälpmedel för att positionera skärmpekare och för att välja objekt på bildskärmen     

  Hjälpmedel som används som alternativ till datormus. Här ingår t.ex. pekplattor och styrspakar till datorer.     
1198 Datormöss och musliknande enheter 2 839,35 kr 7 576,53 kr 

223906 Skrivare     

  Här ingår t.ex. punktkonverteringsprogram till punktskriftsskrivare/plotters.     
1218 Punktkonverteringsprogram 9 035,00 kr 10 119,20 kr 

223907 Ljuddisplayer     

  Utrustning som genom tal eller annat ljud återger information från en dator. Här ingår t.ex. syntetiskt tal.     
1208 Utrustning för syntetiskt tal, program med talsyntes 8 496,71 kr 10 631,38 kr 

223912 Speciella programvaror för presentation     

  
Här ingår t.ex. programvara som förstorar texten och grafiken som visas på en bildskärm, programvara som läser av bildskärmen och 
omvandlar den till tal (skärmläsare).     

1210 Skärmläsare, förstoring 5 877,02 kr 7 582,62 kr 

1211 Skärmläsare, förstoring, tal 8 682,62 kr 10 180,25 kr 

1212 Skärmläsare, tal, punkt 21 483,50 kr 24 421,85 kr 

1213 Skärmläsare, förstoring, tal, punkt 15 432,00 kr 17 765,20 kr 

241815 Pinnar     

  Hjälpmedel för att kontrollera och hantera andra hjälpmedel och inmatningsenheter till en dator.     
1216 Pinnar 2 143,52 kr 2 259,74 kr 

241818 Peklampor     

  
Hjälpmedel som avger en koncentrerad ljusstråle och som används för att markera visuella media eller för att aktivera och/eller manövrera 
elektronisk utrustning.     

1217 Peklampor  8 220,21 kr 9 042,22 kr 

270603 Hjälpmedel och verktyg för mätning av längd   

 Hjälpmedel för att mäta fysiska egenskaper. Här ingår taktilt avläsbar produkt för mätning av längd för person med synskada.   

1395 Taktilt avläsbar produkt för mätning av längd 422,00 kr 486,20 kr 

270621 Hjälpmedel och verktyg för att mäta klimatförhållanden   

 
Hjälpmedel för att mäta/observera och identifiera klimatförhållanden inom ett begränsat område. Här ingår talande eller taktilt avläsbar inne- 
och utetermometer.   

1396 Talande eller taktilt avläsningsbar inne- och utetermometer 4015,65 kr 4330,06 kr 

1397 Termometer med vibrator 2822,40 kr 3104,64 kr 
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270624 Hjälpmedel och verktyg för att mäta färg   

 

 
Hjälpmedel för att identifiera de olika komponenterna i färger. Här ingår färgindikator som via tal anger vilken färg t ex ett klädesplagg eller 
en produkt har.   

1394 Färgindikator, enkel 2203,50 kr 2661,15 kr 

280303 Skrivbord   

 
Bord utformade för att vara till hjälp vid olika aktiviteter. Här ingår endast specifika arbetsbord/lekbord för barn som på grund av sitt 
sitthjälpmedel ej kan sitta vid vanliga arbetsbord.   

1390 Bord för barn med synskada som har behov av kort arbetsavstånd 4121,06 kr 9795,50 kr  


