
 

 
  

Prislista för hyreshjälpmedel, 

KommSyn Stockholm 
till kommuner, stadsdelsförvaltningar, privata vårdgivare samt 

institutioner. Prislistan gäller från 2016-10-01. Reservation för 

eventuella ändringar då prislistan uppdateras fortlöpande. 

Moms 25% tillkommer. Priserna är dygnspris. 

I första hand uthyres befintligt lager. Standardtillbehör, 

reparation, montering och demontering ingår i hyrespriset. 



Funktionsrad Beskrivning Dygnspris 1:a hand Dygnspris 2:a hand 

050303 Röst- och talträningshjälpmedel      

  Produkter för att träna och utveckla användningen av röst och tal.      

1149 Stamningshjälpmedel DAF+FAF 23,07 kr 28,31 kr 

123906 Elektroniska orienteringshjälpmedel     

  Elektroniska hjälpmedel som informerar en person om var han befinner sig inom ett visst område.     

1152 Orienteringshjälpmedel GPS 6,61 kr 8,81 kr 

220318 Förstorande video-system     

  Hjälpmedel som förstorar bilden av objektet som har uppfångats av en videokamera.      

1153 Stationärt förstorande system 13,61 kr 19,11 kr 

1154 Handhållet förstorande system 3,68 kr 4,59 kr 

220903 Röstgeneratorer     

  Hjälpmedel som överför luftrörelser i strupen till tal genom rörelser i gomen, tungan och munnen.      

1155 Digital röstgenerator 4,44 kr 6,46 kr 

220906 Röstförstärkare för personligt bruk     

  Hjälpmedel för att förstärka röstvolymen hos en person.     

1156 Röstförstärkare 3,44 kr 5,89 kr 

221215 Skrivmaskiner     

  
Här ingår rena ordbehandlingsmaskiner. Här ingår elektriska/elektroniska maskiner med minne samt talande maskiner. 
Maskinerna kan ej omprogrammeras för andra ändamål än ordbehandling.     

1223 Ordbehandlingsmaskin, AlphaSmart och liknande 2,60 kr 3,89 kr 

221221 Bärbara anteckningsapparater för punktskriftsanvändare     

  Här ingår t.ex. portabla hjälpmedel som inte har någon display och som fungerar elektroniskt och/eller sköts manuellt.     

1157 Punktanteckningshjälpmedel 22,38 kr 36,87 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.     

1165 System som förstärker ljud (kan användas vid bullrig miljö) 26,16 kr 29,76 kr 

1239 Fast system med slingförstärkare eller bärbar mottagare - skola 24,20 kr 31,45 kr 

1241 Portabelt system med flera mikrofoner – skola 14,60 kr 18,97 kr 

1242 Elevmikrofon till portabelt och fast system 4,24 kr 5,51 kr 

1243 Portabelt system med en mikrofon 3,76 kr 4,90 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.   

1246 Slingförstärkare för fast installation 3,55 kr 4,27 kr 

222109 Samtalsapparater     

  
Elektroniska hjälpmedel som stöder närkommunikation. Här ingår t.ex. portabla och stationära digitala elektroniska displayer, 
papper och annan utrustning för presentation av inspelat och/eller syntetiskt tal.     

1171 Samtalsapparat, avancerad   8,84 kr 11,18 kr 

1172 Samtalsapparat, avancerad, portabel 21,61 kr 35,02 kr 



Funktionsrad Beskrivning Dygnspris 1:a hand Dygnspris 2:a hand 

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.   

1249 Bildtelefon (inklusive uppgradering av program) 7,34 kr 9,55 kr 

222409 Texttelefon   

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

1251 Texttelefon (inklusive uppgradering av program) 6,06 kr 7,88 kr 

222490 Totalkonversationsenheter   

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

1256 Enhet för totalkonversation (inklusive uppgradering av program) 9,02 kr 11,73 kr 

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.   

1258 Fast system för varseblivning; dörr, telefon och/eller brandvarnare 4,33 kr 5,63 kr 

1259 Portabelt system för babyvakt 2,63 kr 3,43 kr 

1240 Portabelt system för dörrsignal 1,44 kr 2,82 kr 

1260 Portabelt system för telefonsignal 1,44 kr 2,82 kr 

1278 Portabelt system för brandvarnare 1,44 kr 2,82 kr 

222712 Ur och klockor     

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

1185 Bordsur, väggur, avancerad 6,73 kr 10,85 kr 

222715 Almanackor, kalendrar och planeringssystem     

  Hjälpmedel för att lagra och organisera data över planerade aktiviteter.      

1190 Elektronisk almanacka, avancerad  13,96 kr 15,88 kr 

223021 Läsmaskiner     

  
Hjälpmedel som läser och överför skriven text till ett alternativt kommunikationssystem som kan vara visuellt läsbart, hörbart 
och/eller taktilt.     

1193 Läsmaskin/talande scanner  16,24 kr 19,32 kr 

223603 Tangentbord     

  Här ingår t.ex. tangentbord för punktskrift.     

1197 Tangentbord, avancerat, trådlöst, punkttangentbord och liknande  9,13 kr 13,79 kr 

223612 Alternativa inmatningsenheter     

  Här ingår t.ex. optiska skanners, taligenkänningsenheter, styrplattor, datahandskar och dator-hjärna gränssnitt.     

1199 Alternativ inmatningsenhet, t.ex. tangentbord med bilder och symboler, pekskärm  9,63 kr 11,92 kr 

1200 Alternativ inmatningsenhet, avancerad, t.ex. avancerad ögonstyrning (produkt inkl drivrutin) 98,11 kr 135,00 kr 

 

 



Funktionsrad Beskrivning Dygnspris 1:a hand Dygnspris 2:a hand 

223905 Taktila displayer     

  Utrustning som taktilt visar information från en dator. Här ingår t.ex. displayer för punktskrift och taktila grafikdisplayer.     

1206 Punktskriftdisplayer 37,87 kr 75,16 kr 

223906 Skrivare     

  Här ingår t.ex. punktskriftsskrivare/plotters.     

1207 Punktskriftskrivare  15,79 kr 23,80 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


